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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2185019-55.2017.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante GLOBO 
PARTICIPAÇÕES E COMUNICAÇÕES S/A, é agravado FRANCO BARALDI 
CAMPELO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS 
SANTOS (Presidente sem voto), ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JÚNIOR E 
ROSANGELA TELLES.

São Paulo, 22 de novembro de 2017.

Giffoni Ferreira
Relator

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2185019-55.2017.8.26.0000

AGRAVANTE: GLOBO PARTICIPAÇÕES E COMUNICAÇÕES S/A 

AGRAVADO: FRANCO BARALDI CAMPELO 

INTERESSADOS: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, YAHOO! DO BRASIL 

INTERNET LTDA (YAHOO BRASIL), UNIVERSO ONLINE S/A, FACEBOOK 

SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, RADIO CLUBE DE OSVALDO CRUZ 

LTDA. E JORNAL CANDEIA ON LINE

COMARCA: MARÍLIA

JUIZ: PAULA JACQUELINE BREDARIOL DE OLIVEIRA

AÇÃO: DIREITO DE IMAGEM

VOTO Nº 20039

         RESPONSABILIDADE CIVIL – VEICULAÇÃO DE 

MATÉRIA VERSANDO SOBRE O AUTOR – 

DESCABIMENTO DE LIMINAR – INEXISTÊNCIA DE 

PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE FATOS VERDADEIROS – 

FALTA DE ESPECIFICIDADE DO CONTEÚDO – VIOLAÇÃO 

AO MARCO CIVIL DA INTERNET – SEGREDO DE JUSTIÇA 

QUE SEVE SER AFASTADO – DECISÃO REFORMADA – 

AGRAVO PROVIDO.

Cuida-se de Agravo de Instrumento, exprobando a R. decisão de fls. 112/113, 

que nos autos de Ação Declaratória, deferiu a tutela antecipada para que as Rés retirem de 

seus sites as matérias referentes ao Autor, relacionadas com os fatos indicados na exordial, 

no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. 

Insurge-se a Agravante, sustentando que todos os fatos narrados são verídicos, 

obedecendo-se os estritos limites da liberdade de imprensa, além de que a decisão é 

genérica, sem a indicação precisa do conteúdo a ser excluído, em afronta aos ditames do 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento nº 2185019-55.2017.8.26.0000 -Voto nº 3

Marco Civil da Internet; argumenta também que não há motivos para o sigilo decretado 

pelo Juízo, devendo ser respeitada a regra da publicidade dos atos processuais; postula pela 

revogação da decisão.

Efeito suspensivo deferido; sem resposta.

Esse o breve relato.

Com efeito, a concessão da medida antecipatória exige a presença da prova 

inequívoca que possibilite o convencimento da verossimilhança das alegações, e quando 

evidenciado o dano irreparável ou de difícil reparação  o que aqui não ocorrera, uma vez 

que não existe proibição de divulgação de fatos verdadeiros, por mais constrangedores que 

sejam  e o tal “direito ao esquecimento”, brandido como justificativa para o pleito, nem 

mesmo detém previsão legal no ordenamento pátrio  e o que existe a respeito é 

exatamente o contrário: acesso pleno à informação.

Ver ainda a falta de especificidade da decisão que, de modo totalmente 

genérico, determinou a retirada de “resultado da pesquisa efetuado com o nome do A. 

atrelado ao conteúdo que diz respeito aos fatos indicados na inicial”, em patente violação 

ao Art. 19, § 1º, da Lei 12.965/14.

De resto, o segredo de justiça também deve ser retirado, uma vez que 

somente pode ser concedido quando a publicidade puder causar prejuízo às partes, não 

sendo o caso dos autos.

Ante o exposto, DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso para revogar a 

antecipação da tutela.

                       L.B. Giffoni Ferreira 
 RELATOR

                                                     Assinatura Eletrônica
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