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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2139909-33.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ARIELLE 
KEIS PINA ARAÚJO e RAFAELA LOPES HOLANDA, é agravado FACEBOOK 
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6ª 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 VITO GUGLIELMI 
(Presidente sem voto), JOSÉ ROBERTO FURQUIM CABELLA E PERCIVAL 
NOGUEIRA.

São Paulo, 5 de dezembro de 2017.

Ana Maria Baldy
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2139909-33.2017.8.26.0000

Agravante : Arielle Keis Pina Araújo 
Advogada : Maria Fernanda Peres Pinto Sampaio 
Agravante : Rafaela Lopes Holanda 
Agravado : Facebook Serviços Online do Brasil Ltda 
Advogado : Celso de Faria Monteiro 
Comarca: São Paulo
Voto nº 02644
rml

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER. Tutela antecipada indeferida para o fornecimento de 
registros de acesso aos endereços URL. Marco Civil da Internet 
prevê que a parte interessada poderá, com o propósito de formar 
conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, requerer 
ao juiz que ordene ao responsável pela guarda, forneça os 
registros. Tal requerimento deverá, obrigatoriamente, conter os 
fundados indícios da ocorrência do ilícito; a justificativa motivada 
da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou 
instrução probatória; e o período ao qual se referem os registros, 
sob pena de inadmissibilidade. Ausência do período em que 
realizados os registros. Inteligência do art. 22 da Lei 12.965/14 
(Lei do Marco Civil da Internet). Não demonstrado o perigo de 
dano ou o risco ao resultado útil do processo . Exegese do art. 300 
do CPC - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão 

interlocutória que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente o pedido de 

antecipação da tutela, para determinar que o requerido, no prazo de 48 horas, torne 

indisponível os endereços URL descritos na inicial, sob pena de multa diária de R$ 

2.000,00 até o teto máximo de R$ 50.000,00, indeferindo o pedido para fornecimento de 

registros de acesso aos endereços URL, por entender que não estavam presentes os 

requisitos, sendo necessária a instauração do contraditório.

Sustentam as agravantes que o objetivo da ação não é 

responsabilizar a agravada pelo conteúdo ilícito apontado, visto que foi gerado por 

terceiros, mas tão somente, nos termos dos artigos 19 e 22 do Marco Civil da Internet, que 

o conteúdo ilícito seja removido e formar conjunto probatório que será utilizado em futuros 
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processos judiciais nas esferas cível e penal. Aduzem que o pedido preenche os requisitos 

do art. 22 do Marco Civil da Internet e requerem a reforma da decisão, para que seja 

determinado o fornecimento dos registros de acesso atinentes aos endereços URL listados 

na inicial.  

Recurso regularmente processado, foi indeferida a 

antecipação de tutela, dispensada a intimação da parte agravada e não foram requisitadas 

informações (fls. 79/80).

Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 84/129) e não 

houve objeção ao julgamento virtual (fls. 130).

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Na espécie, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada 

com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelas agravantes, visando a remoção da rede 

social do agravado, os conteúdos ofensivos à sua reputação, bem como  que seja 

determinado o fornecimento dos registros de acesso atinentes aos endereços URL listados 

na inicial. Foi deferida a antecipação da tutela para a retirada dos conteúdos danosos e as 

agravantes se insurgem quanto ao indeferimento do fornecimento dos registros de acesso.

Sabe-se que o usuário, ao integrar a plataforma tecnológica 

de mídia social conhecida como “facebook”, realiza cadastramento com o fornecimento de 

algumas informações pessoais, tais como, nome, idade, “e-mail” e número de telefone, 

sendo certo que todos os dados da conta criada, mensagens, fotos, assim como o endereço 

“IP” (informação que permite a identificação da conexão de “internet” utilizada para o 

acesso e uso dos aplicativos) são armazenados pela ré FACEBOOK em seus servidores.

A obrigação legal de armazenamento dos dados pelos 

provedores de acesso passou a ser obrigatória após a edição da Lei 12.965/2014 (Marco 
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Civil da Internet). De acordo com art. 15, "caput" da mencionada lei: “O provedor de 

aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa 

atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter 

os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente 

controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento. ”

Nesse sentido, o art. 22 da mencionada lei, prevê que a parte 

interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial 

cível ou penal, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento 

de registros. Tal requerimento deverá, obrigatoriamente, conter os fundados indícios da 

ocorrência do ilícito; a justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para 

fins de investigação ou instrução probatória; e o período ao qual se referem os registro, 

sob pena de inadmissibilidade. 

Contudo, verifica-se que o requerimento formulado pelas 

agravantes não preenche os requisitos enumerados no artigo. In casu, não foi informado o 

período em que realizados os registros, sendo apenas indicado que "desde meados de 

janeiro de 2017 as Autoras são vítimas de ilícitos cíveis e penais, a saber, utilização não 

autorizada dos seus nomes e suas imagens, bem como difamações e injúrias, por meio de 

páginas falsas criadas nas aplicações de internet INSTAGRAM e FACEBOOK (...)" 

Ainda, considerando-se que o deferimento da tutela 

provisória sem a oitiva da parte contrária é medida excepcional, reputa-se necessário o 

estabelecimento do contraditório para que o magistrado “a quo” possa reunir maiores 

elementos de convicção, além do que, não se encontra presente o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, caso deferida esta medida ao final. 

Assim, para que seja deferida a tutela antecipada pleiteada, 

nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil1, necessária prova da probabilidade 

do direito invocado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

1 Art. 300.  A tutela 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.
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Nesse passo, não apresentados elementos suficientes para 

demonstrar, em análise perfunctória, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo , não se justifica a determinação para o fornecimento liminar dos registros de 

acesso às URL indicadas.

Nesse sentido: 

Medida Cautelar. Facebook. Fornecimento de dados do usuário. 
Ausência dos requisitos do art. 22 da Lei 12.965/2014. Improcedência 
mantida. Recurso a que se nega provimento. 
(TJSP;  Apelação 1088666-63.2014.8.26.0100; Relator (a): Mauro Conti 
Machado; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Central 
Cível - 20ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2016; Data de 
Registro: 01/06/2016)

De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias 

extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e 

constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos 

dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / 

SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao 

agravo de instrumento.

ANA MARIA BALDY
Relatora
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