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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2213913-41.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HUGO 
RODRIGO GARCIA QUINTEIRO, são agravados MARÍLIA COUTINHO, ANF - 
ALIANÇA NACIONAL DA FORÇA, ALEXANDER DE OLIVEIRA MOURA, 
ANTONIO MATHEUS FROTA MIRANDA, ANDRÉ GIONGO MARANGONI, 
RICARDO DE BARROS, GRAZZIELA FAVARATO HAYAFUJI DE AGUIAR e 
CARLOS DANIEL VAN DER HAAGEN LLOSA.

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), PERCIVAL NOGUEIRA E PAULO ALCIDES.

São Paulo, 9 de janeiro de 2018.

José Roberto Furquim Cabella
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento - processo nº 2213913-41.2017.8.26.0000

Comarca: São Paulo

Agravante: Hugo Rodrigo Garcia Quinteiro

Agravados: Marília Coutinho e outros

Juíza de Direito: Ana Lúcia Xavier Goldman

VOTO Nº 12.626

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Reparação civil  Insurgência 
contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para exclusão de 
publicações supostamente ofensivas à honra e imagem do 
agravante, feitas em redes sociais  Ausência dos requisitos do art. 
300 do Código de Processo Civil de 2015  Necessidade de se 
aguardar a formação do contraditório  Decisão mantida  Recurso 
desprovido.

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hugo 

Rodrigo Garcia Quinteiro contra decisão que, nos autos de ação indenizatória 

ajuizada em face de Marília Coutinho e outros, indeferiu a tutela de urgência 

por ele pleiteada, por meio do qual busca a imediata exclusão de publicações 

supostamente ofensivas à sua honra e imagem, feitas pelos requeridos em 

redes sociais.

Alega o agravante, em síntese, que como professor de 

educação física, especialista em fisiologia do exercício, vem sofrendo graves 

prejuízos à sua imagem em razão de publicações difamatórias e caluniosas 

feitas pelos agravados em redes sociais, notadamente porque, como atua na 
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preparação de atletas nacionais e internacionais praticantes de powerlifting, 

levantamento olímpico, kettlebell e strongman, possuindo inclusive marca 

própria, vem encontrando dificuldades severas de fechar novos cursos e 

angariar novos alunos. Aduz que o direito de expressão não pode se sobrepor 

ao seu direito à honra e imagem. Afirma que a não concessão da tutela 

pretendida poderá lhe causar prejuízos incalculáveis enquanto as publicações 

permanecerem ativas. Requer, liminarmente e ao final, a reforma da decisão 

agravada, para que lhe seja deferida a medida antecipatória pleiteada.

O recurso foi processado sem a concessão do efeito 

ativo postulado e as informações foram dispensadas.

Não houve intimação para contraminuta.

É, sem síntese, o relatório.

O agravo não comporta acolhimento.

O art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 

estabelece que “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”.

Ocorre que a concessão da medida sem a oitiva da 

parte contrária tem caráter excepcional, só devendo ser deferida em casos de 

extrema urgência.

A este respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery lecionam que: “a antecipação pode ser dada inaudita altera 

parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda necessária. A 

liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a 

citação do réu puder tornar ineficaz a medida ou quando a urgência for de 

tal ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu”. (Código de 

Processo Civil Comentado. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
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2008, p. 673).

No caso em apreço, contudo, os elementos dos autos 

não autorizam, ao menos nesta fase de cognição sumária, o deferimento da 

medida antecipatória pleiteada, notadamente porque o agravante não 

demonstrou, a contento, a existência do risco de dano irreparável ou de difícil 

reparação.

Consta dos autos que as partes eram sócias de empresa 

de modalidade esportiva e, de acordo com as publicações objeto da 

insurgência, o agravante teria se utilizado indevidamente de procuração que 

lhe foi outorgada durante a sociedade, para praticar fraude e vender bens 

pessoais dos sócios e também da pessoa jurídica.

Muito embora as referidas publicações mostrem 

conteúdo aparentemente ofensivo ao recorrente, a verdade é que os fatos 

narrados na inicial exigem maior análise e apuração, o que será feito durante 

o curso do processo, principalmente por força da colisão de garantias 

fundamentais, a saber: liberdade de expressão e proteção à honra e imagem.

Ademais, não se vislumbra, por ora, a presença de 

risco imediato, seja porque as publicações foram feitas há mais de 3 (três) 

meses, seja porque não há prova efetiva dos prejuízos alegados pelo 

demandante.

E, justamente por isso, ou seja, em razão da ausência 

de situação de urgência a justificar a imediata concessão da tutela pretendida, 

eventual ilícito civil praticado pelos requeridos poderá ser devidamente 

reparado por meio de direito à retratação e indenização, conforme bem 

observou a MM. Juíza singular.

Dessa forma, de rigor a manutenção da decisão 

recorrida por seus próprios fundamentos.
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Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego 

provimento ao recurso.

José Roberto Furquim Cabella
Relator

Assinatura Eletrônica
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