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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2204142-39.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALAN RICK 
MIRANDA, é agravado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 4ª 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 Exmos. Desembargadores MAIA DA 
CUNHA (Presidente) e HAMID BDINE.

São Paulo, 23 de novembro de 2017

FÁBIO QUADROS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 32565

Agravo de Instrumento nº: 2204142-39.2017.8.26.0000

Agravante: Alan Rick Miranda

Agravado: Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.

Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu pedido de 

tutela de urgência para remoção de publicações reputadas 

ofensivas em rede social. Pretensão à reforma. Decisão 

que deve ser mantida. Ausência dos pressupostos para a 

concessão. Inteligência do art. 300 do CPC. Manutenção 

da decisão agravada.  Recurso improvido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto 

por ALAN RICK MIRANDA, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c 

pedido de tutela de urgência movida em face de FACEBOOK SERVIÇOS 

ONLINE DO BRASIL LTDA., contra a r. decisão de fls. 51/52 (autos 

principais), que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Insurge-se o Agravante alegando que objetiva 

com a interposição da ação que a empresa agravada retire do ar as seguintes 

postagens de sua rede social: 

https://www.facebook.com/portalquinari/posts/1642991489109224; 

https://www.facebook.com/jemtempo.ac/photos/a.1396646060450935.10737

41829.540047346110815/1396646030450938/?type=3&theater; 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1383575781696709&set=a.1954

70153840617.52735.100001329017504&type=3; 

https://www.facebook.com/portalquinari/posts/1642991489109224
https://www.facebook.com/jemtempo.ac/photos/a.1396646060450935.1073741829.540047346110815/1396646030450938/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jemtempo.ac/photos/a.1396646060450935.1073741829.540047346110815/1396646030450938/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1383575781696709&set=a.195470153840617.52735.100001329017504&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1383575781696709&set=a.195470153840617.52735.100001329017504&type=3
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https://www.facebook.com/tiaovitor/posts/10213680375274265. 

Informa que é Deputado Federal pelo Estado 

do Acre e que as postagens referidas reproduzem matéria jornalística 

veiculada pelo portal de notícias online “Página 20”, cujo título faz suposta 

referência à “venda” de voto do Agravante para barrar a denúncia contra o 

Presidente Michel Temer na sessão realizada no dia 02 de agosto de 2017.

 Esclarece que o termo “vendendo” utilizado 

na notícia principal e, posteriormente replicada por outros portais de notícias, 

alude a uma conduta criminosa à sua pessoa e, por conseguinte, seria danoso 

à sua imagem, visto que é figura pública. 

Afirma que o direito à liberdade de expressão 

deve coexistir com os demais direitos como a honra e a imagem, tutelados 

que são na Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º. Assim, aquele direito 

não possui caráter absoluto, devendo ser limitado em face de outros direitos e 

garantais constitucionais, tais como o direito à honra e à imagem.

Salienta que a manutenção das “postagens 

ilícitas” nos portais do Agravado pode piorar a sua reputação e credibilidade 

construídas ao longo de sua vida política, o que configura as presenças do 

periculum in mora e do fumus boni iuris, uma vez que há proximidade das 

eleições e que o limite do direito de informação e o direito da liberdade de 

expressão encontra respaldo nas cortes superiores quanto à existência de 

“alegações falsas”. Dessa forma, a concessão da tutela é medida que se 

impõe.

É o relatório.

https://www.facebook.com/tiaovitor/posts/10213680375274265
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O recurso não deve ser provido.

Acertada a decisão da MM. Juíza a quo, quanto 

ao indeferimento da tutela de urgência. Isso porque a concessão de tal medida 

depende da presença dos três requisitos exigidos pela lei processual: 

probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, CPC).

Pugna o Agravante pela concessão da tutela de 

urgência, requerendo que seja determinada que a empresa agravada efetue a 

remoção das postagens, visto que sua imagem e honra são atingidos pela “má 

construção e pelo sensacionalismo das matérias dos Agravados”. 

A esse respeito, veja-se o seguinte trecho 

bastante elucidativo do voto da Min. Nancy Andrighi em sede de Recurso 

Especial nº 984.803/ES, quando da resolução de conflito para os casos que 

envolvem os direitos constitucionais da liberdade de pensamento e do acesso 

à informação e os direitos à reputação, à honra e à imagem:

“A solução deste conflito não se dá pela 

negação de quaisquer desses direitos. Ao 

contrário, cabe ao legislador e ao aplicador da 

lei buscar o ponto de equilíbrio onde os dois 

princípios mencionados possam conviver, 

exercendo verdadeira função harmonizadora.

A questão não é substancialmente diversa de 

tantas outras que se apresentam 

cotidianamente ao Poder Judiciário, mas 
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merece ser vista com cautela, para que se 

esclareçam os limites da liberdade de 

expressão. Nessa busca por harmonização, é 

essencial o manejo correto das regras de 

responsabilidade civil, pois só elas podem 

indicar onde há abuso de liberdade e lesão 

injustamente causada a outrem.”

À luz do julgado, para solucionar tais 

situações, o E. STJ tem se amparado da técnica de ponderação de princípios, 

com análise casuística. Não se vislumbram, portanto, modelos prontos. Por 

vezes, haverá casos em que vencerá o direito à informação; em outros, a 

proteção ao direito geral de personalidade. Assim, em que pese os 

apontamentos trazidos nas razões recursais, por ora, tal alegação não 

convence o desacerto da decisão de primeira instância, que corretamente 

indeferiu o pedido de tutela, tendo em vista a necessidade de dilação 

probatória.

Cumpre ressaltar que tal decisão poderá ser ao 

final alterada, mas, no momento, foi a mais acertada, motivo pelo qual 

merece ser mantida. 

Portanto, correta a decisão guerreada que 

fundamenta-se no entendimento de que não estão presentes os requisitos, 

necessários à concessão da tutela de urgência. 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 

FÁBIO QUADROS

Relator
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