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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Agravo de Instrumento nº 2205957-71.2017.8.26.0000, da 
Comarca de Cubatão, em que é agravante ADEMÁRIO DA SILVA 
OLIVEIRA, é agravado OZIEL SEVERINO DA SILVA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª 
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 SILVÉRIO DA SILVA (Presidente sem voto), 
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.

São Paulo, 28 de março de 2018. 

Theodureto Camargo
RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8ª Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento nº 2205957-71.2017.8.26.0000 2

Agravo de Instrumento Nº 2205957-71.2017.8.26.0000
Agravante: Ademário da Silva Oliveira 
Agravado: Oziel Severino da Silva
(Voto nº 18.955)

EMENTA: INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS  
DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE EXCLUSÃO 
DE POSTAGEM EM AMBIENTE DE INTERNET  
COMENTÁRIOS POSTADOS NA REDE SOCIAL 
“FACEBOOK” QUE NÃO TÊM O INTUITO DE EXPOR O 
AUTOR AO RIDÍCULO, MAS FAZER-LHE CRÍTICA  
LIMINAR INDEFERIDA  CONTEÚDO DE SÁTIRA E 
CRÍTICA À CONDUTA POLÍTICA DO ORA AGRAVANTE, 
SEM DESBORDAR DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE 
CRÍTICA - PRECEDENTE - DECISÃO MANTIDA - 
RECURSO DESPROVIDO

Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra o r. 

pronunciamento de fls. 47/50, que, considerando que os 

comentários postados na rede social Facebook não têm o 

intuito de expor o autor ao ridículo, mas fazer-lhe 

crítica, indeferiu a tutela provisória de urgência 

consistente em sua imediata exclusão do ambiente de 

internet. 

Irresignado, pretende o agravante a concessão de 

efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a 

alegação, em síntese, de que as expressões injuriosas 

constantes da discutida postagem desbordam a liberdade de 

manifestação de pensamento franqueada pela CF; Prefeito 

da Municipalidade de Cubatão, entende que os comentários 

têm como precípua finalidade denegrir sua imagem, tudo a 

justificar sua pronta supressão da rede mundial de 

computadores.
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O recurso foi regularmente processado, tendo sido 

negada a liminar pleiteada, consoante decisão de fls. 

54/58.

Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 71).

Por fim, as partes não manifestaram oposição ao 

julgamento virtual do recurso (fls. 71).

É o relatório.

1.- Consoante observado anteriormente, “O r. 

pronunciamento não merece reparo.

“Da detida leitura dos autos, verifica-se que o ora 

recorrido postou o seguinte comentário em seu perfil na 

rede social Facebook, verbis: '... Vai tomar no seu cu 

seu filho da puta. .mentiroso do caralho. .tem gente 

morrendo seu corno. .Certamente sua família deve ter 

convênio né seu boi..Cadê a educação segurança. Os 

empregos seu lixo..tem pai de família que não tem oque da 

a seus filhos no café almoço e janta. Certamente seus 

filhos tem né seu verme....aproveita para limpar a cidade 

seu corno os matos tomaram conta da cidade seu arrombado 

(SIC)' (fls. 47).

“Consoante precisa observação do MM. Juiz a quo, 'O 

conteúdo da mensagem postada pelo réu tem relação com a 

figura política ostentada pelo autor, na condição de 

Prefeito, de modo que o caráter ofensivo, difamatório e 

ilícito desafia contraditório e comprovação dos seus 

reflexos na vida pública e privada do autor. Em outras 
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palavras, vale averiguar a intenção ofensiva à pessoa do 

autor ou ataque a sua conduta enquanto gestor da coisa 

pública, o que em sede de cognição sumária, considerando 

as publicações destacadas, não é possível enquadrar o 

comportamento do réu OZIEL SILVA.

“'Ademais, como dispõe o artigo 2º da Lei 

12.965/2014, que regula o uso da internet no Brasil, seu 

fundamento é o respeito à liberdade de expressão aliada a 

outros valores igualmente relevantes, logo, apurado 

excesso ou afronta a tais preceitos o pedido poderá ser 

acolhido.

“'Ademais, a Constituição Federal garante a 

liberdade de manifestação do pensamento, vedado o 

anonimato (artigo 5º, inciso IV), e coloca a salvo de 

qualquer restrição, sob qualquer forma, também o direito 

à informação (Art. 220: a manifestação do pensamento, a 

criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 

processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 

observado o disposto nesta Constituição).

“'É possível, no caso em apreço, discordar ou 

concordar com a sua veiculação e com as críticas ali 

expostas, mas inegavelmente elas se revestem de interesse 

público, pois, consubstanciam manifestações de expressão 

e, em uma análise perfunctória, ao que parece, não houve 

exagero suficiente para determinar, em sede de tutela de 

urgência, o réu, a retirar da rede social todas as 

mensagens ofensivas à honra do autor, bem como fique 

impedido de fazer qualquer comentário em relação aos 

mesmos, sob pena de multa diária por descumprimento' 
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(fls. 47/50).

“Em hipótese análoga, entendeu a C. 4ª Câmara de 

Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça: 

'RESPONSABILIDADE CIVIL - Vídeo na internet (“youtube”) - 

Música e imagens - Sátira a prefeito municipal e esposa - 

Insinuações acerca da honestidade de ambos - Alegação de 

ataque à honra, reputação e imagem - Ação de indenização 

por danos morais, cumulada com obrigação de fazer - 

Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela 

antecipada voltado a obter a retirada do vídeo e a 

impedir a publicação de notícias sobre ele - 

Circunstâncias de fato insuficientes a revelar prática de 

conduta abusiva - Preservação do direito à crítica e à 

liberdade de manifestação do pensamento - Vedação de 

censura política aos meios de expressão e de comunicação 

social - Controvérsia atinente ao ânimo de injuriar e 

caluniar a ser dirimida no curso do processo - Ausência 

dos requisitos legais a autorizar o deferimento do pedido 

de tutela antecipada - Agravo desprovido' (AI 

0098794-76.2011.8.26.0000, rel. Des. Carlos Henrique 

Miguel Trevisan, j 15.12.2011).”

2.- CONCLUSÃO  Daí por que se nega provimento ao 

recurso.

Theodureto Camargo
RELATOR

Assinatura Eletrônica


