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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2131966-33.2015.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é agravante VITÓRIA 
GOMES REIS TERRA, é agravado JULIANO JUNQUEIRA POLO.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao 
recurso, vencido o Relator que declara. Acórdão com 2º Juiz.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ARALDO TELLES (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI, vencedor, ELCIO 
TRUJILLO, vencido e CARLOS ALBERTO GARBI.

São Paulo, 28 de julho de 2015

CESAR CIAMPOLINI

RELATOR DESIGNADO

Assinatura Eletrônica
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Agravo de Instrumento nº 2131966-33.2015.8.26.0000

Comarca: Guaíra – 2ª Vara Cível

MM. Juíza de Direito Dra. Renata Carolina Nicodemos 

Andrade

Agravante: Vitória Gomes Reis Terra

Agravado: Juliano Junqueira Polo

VOTO Nº 12.100

Ação de indenização por danos morais por ter o 
réu veiculado no aplicativo “WhatsApp” foto 
que devassa a intimidade da autora. Pedido de 
que o feito tramite em segredo de justiça, 
indeferido na origem. O rol de hipóteses de 
segredo de justiça (CPC, art. 155, I e II) não é 
taxativo, à vista do que dispõe a Constituição 
Federal, art. 5º, LX. Decisão reformada. Agravo 
de instrumento provido.

Tendo, na assentada de julgamento, divergido do 

ilustre relator sorteado, Desembargador ELCIO TRUJILLO, e sendo 

acompanhado no dissídio pelo 3º Juiz, eminente Desembargador CARLOS 

ALBERTO GARBI, cabe-me proferir voto de relator designado.

Posto isso, adoto o relatório feito pelo relator 

sorteado em seu voto, agora vencido, que será declarado.
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Dispõe a Constituição da República que o segredo 

de justiça somente poderá ser restringido pela lei quando o exigirem a 

defesa da intimidade ou o interesse social (art. 5º, LX).

Daí porque se entende que o rol do art. 155 e seus 

incisos I e II do CPC é exemplificativo, numerus apertus, não clausus. 

Nesse sentido: STJ, REsp 605.687, NANCY ANDRIGHI.

Assim, também, neste Tribunal:

“Agravo de Instrumento. Danos morais e materiais. Decisão que 

determinou o desentranhamento das fotografias colacionadas pelo 

agravante. Inadmissibilidade. Fotos que contribuirão para melhor análise 

do resultado do procedimento estético. Processo que deverá tramitar em 

segredo de justiça para preservar o direito de intimidade da agravada. 

Recurso provido.” (AI 2116662-28.2014.8.26.0000, FÁBIO 

QUADROS).

Sempre na casuística desta Corte, colho, v.g., que, 

na Ap. 0102851-84.2009.8.26.0004, relator o Desembargador JOSÉ 

JOAQUIM DOS SANTOS, em que se controvertia acerca do 

reconhecimento e da dissolução de união more uxorio, determinou-se o 

processamento em segredo de justiça, posto que havia nos autos cópias de 

fotos de uma das partes em situação de intimidade com pessoa estranha ao 

litígio.  E que, na Ap. 0003203-26.2008.8.26.0022, relator o 

Desembargador LUÍS MÁRIO GALBETTI, em caso de responsabilidade 

médica por erro imputado a cirurgião plástico em lipoaspiração e implante 

de silicone nas mamas da autora, isto também se determinou.
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Eis porque a maioria, forte no art. 5º, LX, da Lei 

Maior, determinou o processamento em segredo de justiça da ação de 

indenização que a autora move contra o agravado, sob o fundamento de 

indevidamente expor fotos suas, onde tem os seios à mostra, no aplicativo 

WhatsApp.  Não é porque, nas redes sociais, as imagens já se difundiram, 

que isto também deva, ou possa, ocorrer nos autos da ação.

Dá-se provimento ao agravo da autora.

CESAR CIAMPOLINI
2º juiz, relator designado para o acórdão
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2131966-33.2015.8.26.0000

Comarca de Guaíra

Agravante: Vitória Gomes Reis Terra

Agravado: Juliano Junqueira Polo

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO Nº 26.121

Respeito a posição majoritária; entretanto, com o devido 
respeito, não me convenci do desacerto da posição que adotei e, por 
consequência, declaro o meu voto.

Vitória Gomes Reis Terra ajuizou ação de indenização por 
danos morais contra Juliano Junqueira Polo  fls. 11/17 (processo nº 

0002279-86.2015.8.26.0210  2ª Vara Judicial da Comarca de Guaíra).

Argumenta que tomou conhecimento de suposta imagem 
sua com os seios à mostra e que teria sido veiculada pelo aplicativo 
WhatsApp.

Busca a tramitação da demanda em segredo de justiça.

Providência não atendida pela MM. Juíza da causa  r. 
decisão de fls. 21/22.

Daí o presente agravo.

Contudo, o recurso não merece acolhimento.

A Constituição Federal de 1988 enumera a publicidade dos 
atos processuais como direito fundamental do cidadão, disciplinando as 
situações em que se admitirá o sigilo e a realização do ato em segredo de 
justiça (art. 5º, inciso LX).
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Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil que o 
segredo de justiça terá lugar em duas hipóteses: nos processos em que assim 
o exigir o interesse público ou, quando versar sobre uma das seguintes 
matérias: casamento, filiação, separação de cônjuges, conversão desta em 
divórcio, alimentos e guarda de menores (art. 155, do Código de Processo Civil).

“A lei só poderá restringir a publicidade dos autos 
processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem” 
(art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal de 1988).

Não é o caso dos autos.

Daí porque, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao 
agravo.

ELCIO TRUJILLO
Relator vencido
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Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:

Pg. inicial Pg. final Categoria Nome do assinante Confirmação

1 4 Acórdãos 
Eletrônicos

CESAR CIAMPOLINI NETO 1969B63

5 6 Declarações de 
Votos

ELCIO TRUJILLO 19B18BD

Para conferir o original acesse o site: 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo 
2131966-33.2015.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.


