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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS

6VARCIVBSB
6ª Vara Cível de Brasília

 

ASSUNTO: Obrigações (7681)

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12083)

PROCESSO: 0710512-14.2019.8.07.0018

AUTOR: ASSOCIACAO NACIONAL DE FARMACEUTICOS MAGISTRAIS ANFARMA

RÉU: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

 

 

DECISÃO

 

  Trata-se de ação de cautelar envolvendo as partes acima mencionadas.  

 

Segundo a petição inicial, o presente pedido de tutela de urgência antecipada antecedente [antecedente à
Ação Coletiva para proteger direitos individuais homogêneos] objetiva o imediato restabelecimento dos
perfis de “WhatsApp” vinculado aos números de celulares de titularidade das Farmácias de Manipulação
e Farmacêuticos Associados da Requerente, as quais utilizam do canal do aplicativo “WhatsApp” para
manter perene contato individualizado com pacientes adquirentes de seus serviços e pacientes
interessados em obter orçamento de seus serviços. De acordo com a autora, embora as normas de regência
autorizem [ANVISA, etc], as Associadas representadas não realizam venda online, mas apenas utilizam
do canal do aplicativo “WhatsApp” como ferramenta de apoio e de interlocução e aproximação dos
pacientes que com ela entram em contato, seja para obter orientação sobre os serviços de manipulação,
seja para obter orientação sobre o uso do serviço, seja, ainda, para recepção de pedidos de orçamento, o
que inicia um processo de atendimento que, contudo, é impulsionado e finalizado pessoalmente na sede
da farmácia de manipulação.

 

Foi com esse propósito que as Associadas da Autora teriam obtido perfil de aplicativo “WhatsApp”
vinculado aos seus respectivos números de celular, para que pudessem desempenhar tais atividades
[receber e enviar documentos entre a empresa e colaboradores, tratando-se de documentos
administrativos, financeiros; receber e enviar documentos a clientes, receber pedidos de orçamentos,
responder questionamentos e enviar orientações solicitadas sobre medicamentos], e assim têm exercitado
a liberdade econômica inerente ao seu mister empresarial e efetivado serviços em prol da saúde de
pacientes/clientes.  
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Entretanto, desde o início de outubro de 2019, com maior ênfase a partir de 07/10/2019, as Farmácias de
Manipulação Associadas estariam sendo surpreendidas com o sumário e arbitrário banimento de seu perfil
no aplicativo “WhatsApp”, o que interrompeu seus contatos corporativos interna corporis e com seus
pacientes, e isto sem qualquer aviso prévio, sem notificação e sem qualquer justificativa para legitimar ato
violador de direitos individuais homogêneos de modo tão grave e tão prejudicial às Associadas e aos seus
pacientes.    A lista de Farmácias de Manipulação Associadas que tiveram seu perfil de WhatsApp
bloqueado seria muito maior, e aumenta a cada hora. A ANFARMAG já teria recebido dezenas e dezenas

 de comunicados de Associados que tiveram ilegalmente seu perfil banido.  

 

Relata que, ao receberam respostas genéricas, as Associadas valem-se do canal disponível – único – que é
no próprio aplicativo. Contudo, recebem respostas extremamente genéricas, inespecíficas e vazias, que
nada comunicam, e mais, respostas padrões que se repetem em todos os casos. Sem ter seus pedidos
atendidos, as Associadas foram alijadas abruptamente do acesso aos documentos trocados interna
corporis, entre a empresa e colaboradores, bem como privadas do acesso de documentos trocados com
seus pacientes, tratando-se de documentos administrativos, financeiros e de orientação; bem como
restaram privadas de receber e enviar documentos de clientes, receber pedidos de orçamentos, responder
questionamentos e enviar orientações solicitadas sobre medicamentos, o que tem lhes causado não só
prejuízos econômicos, mas, mais grave ainda, tem impedido de prosseguir na disseminação rápida e ágil
de instruções e orientações a seus pacientes.  

 

Após apresentar os fundamentos, pede a autora: “TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
LIMINARMENTE, a fim de determinar ao Réu que realize o PRONTO RESTABELECIMENTO DO
PERFIL DE “WHATSAPP” DAS FARMÁCIAS ASSOCIADAS, para que seja desbloqueado o
aplicativo, com a urgente liberação do funcionamento integral e completa do WhatsApp” vinculado ao
número de seus celulares, em até 12 [doze horas], sob pena de multa cominatória de R$5.000,00 [cinco
mil reais] por dia, bem como para se determinar que o Réu se abstenha de proceder novos bloqueios das
Farmácias Associadas à ANFARMAG, igualmente sob pena de multa cominatória”; devendo-se autorizar,
dada a urgência, possa ser comunicada a decisão com a assinatura eletrônica do Magistrado como
OFICIO, autorizando-se a impressão da mesma pela autora e protocolado junto ao Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda., com comprovação nos autos no prazo de cinco dias. [ii] a determinação ao Réu
para que, em prazo razoável, identifique concretamente em que consistiu a suposta violação dos termos de
uso do Réu “WhatsApp” [“Facebook Serviços Online do Brasil Ltda”] que ensejou os banimentos e
quando ocorreu a hipotética violação;”. 

 

A autora emendou a inicial por três vezes.   

 

Decido.   

 

Entendo que é caso de tutela nos termos do art. 300, do CPC, porque já preenchidos seus requisitos e
devidamente instruído o feito.
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O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos
do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento
antecipado não pode existir (art. 300, §1º, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar
desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. 

 

A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e
jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo
após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. 

 

Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito.   Portanto,
devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor
da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da
pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a
antecipação. 

 

No presente caso, há probabilidade do direito, em razão do banimento de contas de associados da autora.
A decisão do id Num. 47413396 - Pág. 16 foi confirmada em parte pelo e. TJDFT.   A interrupção do

 serviço de comunicação eletrônica de dados denominado WhatsApp, conforme provado no id Num.
 47413396 - Pág. 3, é capaz de causar prejuízos aos associados da autora, notadamente porque o uso do

referido aplicativo no meio corporativo tem se tornado essencial para a comunicação com clientes e
fornecedores.

 

Além disso, a parte autora alega que a exclusão das contas de WhatsApp foi realizada sem qualquer
informação sobre o motivo de tal medida e sem que lhe  oportunizado o contraditório e a ampla defesa,
direitos fundamentais que também se aplicam às relações privadas.   Prevê o art. 20, da Lei n.
12.965/2014, que “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.   

 

O receio de dano é presente, porque está prejudicando a realização de negócios.   

 

Porém, saliento o seguinte. Existem dois tipos de contas. A comum, do usuário pessoa natural, que não
paga pelo serviço. E a do usuário Business, que utiliza a plataforma para a realização de negócios. Quanto
às pessoas naturais, sem WhatsApp Business, entendo que realmente não pode haver a determinação de
restabelecimento do serviço, porque ele demanda o pagamento e está, em tese, contra as regras da
contratação a realizção de negócios. Porém, em relação às empresas e pessoas físicas mencionadas no
documento do ID  49507298 que possuem o WhatsApp Business deve ser garantida a manutenção do
serviço, pelo menos até que seja aprofundada a análise do presente caso.
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Ante o exposto,  para determinar ao Réu queDEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA
realize o pronto restabelecimento do perfil de “WhatsApp” das farmácias associadas, em relação às

  empresas e pessoas físicas mencionadas no documento do ID 49507298 que possuam o WhatsApp
 Business, para que seja desbloqueado o aplicativo, com a urgente liberação do funcionamento integral e

completa do WhatsApp” vinculado ao número de seus celulares, em até 15 dias úteis contados da
intimação, devido à quantidade de associadas, sob pena de multa diária de R$ 100,00, por número de

   celular do ID 49507298 que possua o WhatsApp Business.

 

Intime-se por carta por precatória. Indefiro que seja dada força de ofício à presente decisão, porque a
intimação para cumprimento de decisão é ato do Juízo e não do advogado.  

 

Venha a petição inicial completa, com o aditamento requerido no id Num. 47413396 - Pág. 23, item “iii’.
 Prazo de 15 dias, sob pena de extinção.  

 

 

Brasília, 11/11/2019 17:10.

ALEX COSTA DE OLIVEIRA

Juiz de Direito Substituto 
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