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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 2144594-83.2017.8.26.0000, 

da Comarca de São Paulo, em que é agravante IGREJA CRISTÃ MARANATA, 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 Exmo. Desembargadores MAIA DA CUNHA (Presidente sem 

voto), FÁBIO QUADROS E HAMID BDINE.

São Paulo, 14 de dezembro de 2017.

Teixeira Leite

RELATOR
  Assinatura Eletrônica
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Voto nº 27865

TUTELA ANTECIPADA. Ação de obrigação de fazer e não 

fazer c.c. preceito cominatório. Publicações em rede social 

alegadamente ofensivas à imagem da autora Indeferimento 

mantido. Ausência de probabilidade do direito alegado. 

Ordem de remoção liminar que pode configurar censura à 

liberdade de expressão. Identificação dos usuários já 

determinada. Necessidade de se aguardar decisão de mérito. 

Segredo de justiça. Descabimento. Art. 189 CPC. Recurso 

desprovido.

IGREJA CRISTÃ MARANATA agrava(m) da 

decisão pela qual o d. Juízo, nos autos da ação de obrigação de fazer e não 

fazer c.c. preceito cominatório que move(m) contra FACEBOOK 

SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., deferiu parcialmente pedido 

de tutela de urgência, para determinar ao réu que "apresente os dados 

solicitados no item 1.b de fls. 39, abstendo-se, ainda, de comunicar os 

usuários identificados acerca dessas determinações", mas indeferiu 

pedido de remoção das publicações, porque a agravada não é sua autora. 

Indeferiu pedido de atribuição do segredo de justiça aos autos (fls. 173). 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

   h          Agravo de Instrumento nº 2144594-83.2017.8.26.0000 - São Paulo - voto nº  27865  3/5

Inconformada, alega que os perfis "José Walter 

Oliveira", "Pastor José Walter Oliveira" e "Ene EFe" divulgam 

publicações ofensivas à honra e imagem da agravante e fomentam a 

intolerância religiosa, razão pela qual as URLs indicadas na ação de 

origem devem ser imediatamente removidas do ar pela agravada, antes 

que se propaguem. Insiste na concessão do segredo de justiça, porque o 

conteúdo das publicações é grave e muito ofensivo à imagem da 

agravante.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela 

recursal (fls. 217/218), sobrevieram objeção da agravada ao julgamento 

virtual (fls. 221) e resposta (fls. 222/241).

É o relatório.

A concessão de tutela de urgência exige a 

presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade 

do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, se for 

de natureza antecipada, reversibilidade dos efeitos da decisão.

A redação do art. 300, caput, superou a 

distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a 

tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na 

demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de 

forma antecipada (Enunciado FPPC nº 143).

A probabilidade do direito é, na lição de 

MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, “a probabilidade lógica  

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 
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elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder 'tutela antecipada'” (Novo curso de processo civil, vol.2, São 

Paulo: RT, 2015, p. 203).

No caso, como este Relator havia adiantado na 

decisão pela qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, os 

direitos de personalidade recebem a mesma proteção constitucional que a 

liberdade de expressão. Assim, de fato, não se pode, em sede de cognição 

sumária, compelir a agravada a remover publicações ditas ofensivas à 

imagem da agravante, criadas por usuários cuja identificação já foi 

determinada, sob pena de se configurar censura à liberdade de expressão. 

Apenas na decisão de mérito, observado o contraditório e ampla defesa, é 

que se poderá, eventualmente, entender pela necessidade e conveniência 

da remoção das publicações.

Assim, ausente o requisito da probabilidade do 

direito alegado, a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da 

tutela deve ser mantida.

Desnecessária a apreciação da presença do outro 

requisito do art. 300 do CPC, porque a ausência de qualquer deles 

inviabiliza a pretensão de quem o pleiteia (nesse sentido, STJ-2ª Turma, 

REsp 265.528-RS, rel. Min. Peçanha Martins, j. 17.6.03). 

Anote-se, por oportuno, que é entendimento 

pacífico deste Tribunal, que “somente se reforma a decisão concessiva ou 

não da antecipação de tutela se teratológica, contrária à lei ou à evidente 

prova dos autos”, o que não é o caso (Súm. 7, aprovada no I Encontro do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

realizado em 4.5.06).
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Quanto ao segredo de justiça, a situação não se 

amolda a qualquer das hipótese legais autorizadoras à sua concessão (art. 

189 CPC), prevalecendo o princípio da publicidade.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do 

recurso.

TEIXEIRA LEITE
  Relator
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