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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2132256-77.2017.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é agravante LAVÍNIA 
CUSTÓDIO, é agravada PAULA DOS SANTOS IWAMOTO.

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 PAULO ALCIDES 
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.

São Paulo, 2 de abril de 2018.

Ana Maria Baldy
Relator

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2132256-77.2017.8.26.0000

Agravante : Lavínia Custódio 
Advogada : Taina Vieira Pascoto e outro 
Agravada : Paula dos Santos Iwamoto 
Advogada : Mirela Segura Mamede e outro 
Comarca: São Manuel
Voto nº 03217
gdv

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido 
de antecipação de tutela, que pretendia a retirada imediata de 
vídeo postado em rede social - Inexistência da probabilidade do 
direito ou perigo de dano – Publicação que demonstra o 
inconformismo da ré/agravada em relação à atitude da 
autora/agravante – Ausência de provas de que houve ameaça ou 
constrangimento moral, em decorrência da publicação - 
Necessidade de maior instrução probatória - RECURSO NÃO 
PROVIDO. 

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de 

concessão de efeito ativo, contra a r. decisão que, em ação cominatória cumulada com 

danos morais, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, que pretendia que fosse 

determinado à requerida a exclusão do vídeo postado em seu perfil, em rede social.

Aduz que a agravada fez uma postagem ofensiva a 

envolvendo, o que gerou muitas visualizações, além de vários comentários cheios de ódio e 

de pré-julgamentos. Alega que, apesar de não ter sido formalmente identificada, está 

correndo riscos com a exposição e que os fatos ocasionaram uma piora no seu quadro de 

saúde. Pede a reforma da r. decisão para que seja deferida a medida liminar.

Distribuído o recurso, foi indeferido o efeito ativo (fls. 9/10).

Contraminuta às fls. 16/21.

É o relatório.
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O recurso não merece provimento.

A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada 

reclama que a requerente demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300, “caput”, do CPC/2015. 

In casu, tais requisitos não restaram demonstrados.

Em que pese o inconformismo da agravante, não restou 

comprovado, ao menos em sede de cognição sumária, que tenha havido qualquer ameaça 

concreta contra ela, em decorrência da publicação do referido vídeo, no qual consta seu 

cachorro de estimação fazendo suas necessidades fisiológicas na frente do estabelecimento 

comercial da agravada.

Há vários indícios de que a publicação somente se deu em 

razão de reiterada prática do ato, inclusive em outras residências, como observa-se pelos 

comentários juntados, de pessoas que aparentemente conhecem a agravante.

Diante de tais fatos, o teor da publicação da agravada não 

contém qualquer conteúdo ilícito que determine a imediata retirada, apenas relata o 

ocorrido, ressaltando a sua a indignação contra o ato de um indivíduo a não respeitar regras 

mínimas de convívio social, o que difere, largamente, de ameaça ou constrangimento 

moral.

Ademais, ressalta-se, que a autora já possuía problemas de 

saúde antes dos fatos (fls. 22 dos autos principais), e que o relatório médico juntado se 

limita, de forma genérica, a dizer que a doença piorou após o episódio, sem maiores 

explicações, principalmente no que tange ao tratamento que vem sendo realizado.

Desta feita, não vislumbro presentes os requisitos necessários 

à concessão da medida liminar, ao menos neste momento processual, pois as afirmações da 
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agravante demandam um juízo de valor mais aprofundado, possível apenas após uma maior 

dilação probatória.

No mais, para viabilizar eventual acesso às vias 

extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e 

constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a 

questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 

08.05.2006 p. 240).

Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO 

RECURSO.

ANA MARIA BALDY
Relatora
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