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Direito de Imagem

Procedimento Comum Cível

R$ 5.000,00

AUTOR: JACIER ROSA DIAS, CPF nº 62759337120, RUA ANTÔNIO QUINTINO GOMES 3741
JARDIM AMÉRICA - 76980-806 - VILHENA - RONDÔNIA

ADVOGADO DO AUTOR: WILLIAM MAXSUEL DE BARROS DIAS, OAB nº RO10732

RÉU: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., CNPJ nº 13347016000117

RÉU SEM ADVOGADO(S)

 

DESPACHO

Custas iniciais recolhidas.

Trata-se o presente feito de ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JACIER ROSA
DIAS em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Argumentou que visualizou no facebook publicação ofensiva a sua imagem, onde o
mesmo aparece em foto sem camisa, segurando placa de identificação criminal em razão
de prisão preventiva no ano de 2016 (vazada indevidamente de entidade penitenciária).

Disse que tais publicações foram divulgadas na rede mundial de computadores, perante
toda a sociedade, o que por si só enseja o direito à indenização por danos morais, o qual
será buscado posteriormente contra os autores dos atos, assim que identificados.

Argumentou que foi absolvido na esfera Criminal por não ter cometido crime algum, ou
seja, o mesmo continua sofrendo danos a sua personalidade através de ataques com
publicações de fotos vexatórias referente a uma prisão que não deveria nem ter ocorrido.

Alegou que pretende obter o IP (internet protocol), bem como os dados cadastrais dos
perfis que serão listados nesta exordial, bem como a exclusão das publicações.

Juntou documentos.

DECIDO

Dispõe o art. 300 do CPC que os pressupostos da tutela de urgência são a probabilidade do
direito deduzido e o perigo de dano de incerta reparação ou o risco ao resultado útil do
processo.

Os dados de uma pessoa, como: nome, imagem, intimidade etc constituem direitos
fundamentais da personalidade (art. 5º, X, CF/88 e art. 11/C.Civil) que, em nome da
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), recebem específica proteção do sistema
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jurídico brasileiro (art. 18, IV, da Lei 13.709/2018), cuja proteção pode ser oponível a
qualquer que venha violar (art. 12/C.Civil). Assim, se o requerente tomou conhecimento
de que sua imagem está sendo ilicitamente utilizado por pessoa estranha, o que se afigura
verossímil pela documentação juntada, surge, daí, a probabilidade do legítimo direito à
exclusão dessa publicação de rede social utilizada para esse fim ilícito.

Manter a referida publicação no Facebook durante o curso normal do processo, decerto
agravará o dano de incerta reparação.

A medida não trará danos irreparáveis à requerida, não havendo que se falar em
irreversibilidade da medida imposta que ora se defere, de maneira que atende aos
requisitos estabelecidos pela legislação processual (art. 300, §3°, CPC).

Ante o exposto, presente a verossimilhança das alegações, com fulcro no art. 300 do CPC,
DEFIRO o pedido de tutela provisória antecipada reclamada pela parte autora, e determino
que a parte requerida FACEBOOK EXCLUA o link da publicação veiculada ao autor, bem
como indique a quem pertence as contas   que compartilharam referida publicação, no
prazo de 72 horas a contar da intimação desta decisão.

LINK DOS PERFIS (Destaca-se que foram juntados prints demonstrando o
compartilhamento das publicações em comento pelos perfis abaixo) PERFIS: Nando
Benção de Deus: https://www.facebook.com/jesuscristi.denazare.1 Tiago Lukas:
https://www.facebook.com/tiago.lukas.1 Bete Silva:
https://www.facebook.com/betth.silva.902 Paulo Nande Pauleira:
https://www.facebook.com/paulo.nande.7 Sirlei Gomes Pereira:
https://www.facebook.com/sirlei.gomespereira Jefferson Martins:
https://www.facebook.com/jeffersonmartinsdacosta.jefferson Larissa Martins:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003908072759 Marco Antonio:
https://www.facebook.com/marcospazzini.antonio; Wemerson Melo:
https://www.facebook.com/wemerson.ribeiro.754703 Teila Aparecida Piassa:
https://www.facebook.com/taparecidapiassa LINK DA PUBLICAÇÃO:
https://www.facebook.com/photo?fbid=374226203821624&set=pcb.374226483821596
https://www.facebook.com/photo?fbid=374226260488285&set=pcb.374226483821596
https://www.facebook.com/photo?fbid=374226293821615&set=pcb.374226483821596
https://www.facebook.com/photo?fbid=374226370488274&set=pcb.374226483821596

Em caso de descumprimento da obrigação ora imposta implicará multa diária no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do art. 334 do CPC, cite-se e intime-se o requerido para comparecer(em) à
audiência de tentativa de conciliação/mediação, que designo para o dia 20 de Janeiro de

 ,2021, às 08horas a qual se realizará pelo sistema de videoconferência, devendo as
partes que forem participar do ato ficarem disponíveis no horário designado da
audiência,  advertindo-o de que o prazo para contestação, que é de 15 dias, contar-se-á à
partir da data da audiência, consignando-se, ainda, as advertências do art. 344 e § 8º do art.
334. Aplica-se a Fazenda Pública e ao Ministério Público o disposto nos arts. 180 e 183 do
CPC
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Cite-se o requerido preferencialmente, via AR e no endereço abaixo, da audiência de
autocomposição, em sendo realizado o ato por meio de Oficial de Justiça, poderá o
servidor da justiça, certificar, em mandado, proposta de autocomposição na ocasião de
realização de ato de comunicação que lhe couber.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que compareça à solenidade.
Advirtam-se as partes de que elas deverão comparecer à audiência acompanhadas de seus
advogados ou defensores públicos (artigo 34, § 9º, do CPC) e de que sua ausência
injustificada será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e sancionada com
multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa
(artigo 334, § 8º, do CPC).

Caso a parte requerida manifeste desinteresse na autocomposição, deverá formular pedido,
na forma e prazo do art. 334, § 5º do CPC. Neste caso, o prazo para apresentação de defesa
começará a fluir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, nos termos do
artigo 335, II, do NCPC.

Advirta(m)-se o réu que não sendo contestada a pretensão, no prazo legal, se presumirão
aceitos como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC,
salvo se ocorrerem as hipóteses do art. 345 do CPC.

Caso a tentativa de conciliação reste frutífera, tornem conclusos para homologação da
sentença. Se a conciliação restar infrutífera e a parte requerida formulado reconvenção,
alegando qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do NCPC ou juntado
documentos, desde logo determino que a parte autora seja intimada para manifestação, no
prazo de 15 dias, na forma do art. 351 do CPC.

Intimem-se as partes a indicarem o número do telefone com WatsApp e e-mail para
as providências necessárias a realização do ato, no prazo de cinco dias.

SERVE A PRESENTE COMO CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO, E
INTIMAÇÃO.
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