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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2266994-70.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
AMBEV S.A., são agravados FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., 
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., FULL TIME PRODUTORA MULTIMÍDIA 
COMUNICAÇÃO ÁUDIO E VÍDEO LTDA – ME e CLAUDIO MÁRCIO TEIXEIRA 
MOTTA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª 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 JOSÉ JOAQUIM 
DOS SANTOS (Presidente) e NEVES AMORIM.

São Paulo, 4 de maio de 2016.

Rosangela Telles
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 4956

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 2266994-70.2015.8.26.0000

AGRAVANTE: AMBEV S/A

AGRAVADOS: FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BERASIL LTDA. E 

OUTROS

COMARCA: SÃO PAULO/FORO CENTRAL

JUIZ: TAMARA HOCHGREB MATOS

VF

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de remoção de 
vídeo, postagens, comentários, bem como bloqueio no 
aplicativo whatsapp do compartilhamento e disseminação 
do vídeo, além da decretação de segredo de justiça. 
TUTELA ANTECIPADA. LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO. Ausência dos requisitos do art. 273, I, do 
CPC. Ausência de verossimilhança, uma vez que o 
consumidor tem direito à liberdade de expressão. As 
agravadas não podem ser responsabilizadas por eventual 
excesso praticado por outrem, que sequer está demonstrado. 
RECURSO NÃO PROVIDO.

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

copiada a fls. 116/117, proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu 

parcialmente a tutela antecipada, para determinar às agravadas Facebook e 

Google, no prazo de 15 dias, o fornecimento de dados (IP, datas e horários GMT) 

dos usuários de seus sistemas responsáveis pela inserção de vídeos, objeto da 

lide, disponíveis nas URLs indicadas, para que possam ser eventualmente 

responsabilizados.

Sustenta o agravante, em síntese, que os agravados Márcio 

Motta e Full Time Produtora promoveram a divulgação, na rede social Youtube, de 

vídeo com informações negativas sobre seus produtos. Pleiteia a remoção do 
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vídeo, postagens, comentários, bem como o bloqueio no aplicativo whatsapp no 

compartilhamento e disseminação do vídeo, sob pena de multa diária. Postula, 

ainda, a tramitação do feito em segredo de justiça. Busca a reforma do decisum. 

Foi negada tutela antecipada pleiteada (fls. 363/364).

Contraminuta apresentada a fls. 369/402 e 519/526.

Pedido de reconsideração de despacho a fls. 505/518.

Despacho de manutenção a fls. 550.

É o relatório.

A decisão guerreada foi proferida sob a égide do Código de 

Processo Civil de 1973. Quando da interposição deste recurso, ainda não vigia a 

Lei n. 13.105/2015, de sorte que as disposições daquela legislação devem ser 

observadas.

Cabe analisar, neste momento, apenas a existência ou não dos 

requisitos legais para a concessão da tutela, sob pena de se antecipar o 

julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou 

seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de 

todas as provas que se fizerem necessárias.

In casu, entendo ausente a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, nos 

termos do artigo 273, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, deve ser investigada a origem do vídeo lançado na 

rede social Youtube, sobretudo se corresponde ou não à verdade. Também pode 

ser  ouvido o protagonista, Antonio Faustino, que afirmou que teria adquirido as 
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garrafas de cerveja e iria mandar verificar o que ocorreu.

Como bem fundamentou o I.Magistrado “a quo”, trata-se de mais 

um vídeo em que se afirmam que foram localizadas sujidades e porcarias em 

bebidas. 

Não há informação de que o produtor do vídeo tenha sido 

notificado, tampouco procurado o tal protagonista.

Destarte, não vislumbro, por ora, a necessidade de se retirar 

aludido vídeo, postagens ou comentários da rede social, devido à liberdade de 

expressão, tratada como garantia constitucional. Não há comprovação de que o 

produtor ou consumidor agiu com excesso. 

Pelas mesmas razões, descabe a anotação do segredo de justiça.

Destarte, ao menos nesta sede de cognição sumária, e 

considerando a matéria em discussão, melhor que se aguarde a formação do 

contraditório, não se apresentando um quadro de urgência capaz de justificar a 

concessão da medida inaudita altera parte.

Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

ROSANGELA TELLES
Relatora
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