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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2102073-60.2016.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante MARIA 
JÚLIA TRINDADE FRIAS DEVÁSIO, são agravados MAURO NOBURO 
MORIZONO FILHO, HARPERCOLLINS BRASIL HOLDINGS PARTICIPAÇÕES 
SOCIETÁRIAS S.A. e BRUNO MEIER.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento 
em parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do 
relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL BRANDI 
(Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.

São Paulo, 18 de dezembro de 2017.

Luis Mario Galbetti
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 14129
Agravo de Instrumento nº 2102073-60.2016.8.26.0000
Agravante: Maria Julia Trindade Frias Devasio
Agravado: Mauro Noburo Morizono Filho e Outros
Origem: 2ª Vara Cível do Foro de Catanduva
Juíza: Maria Clara Schimidt de Freitas

Responsabilidade civil  Biografia  Divulgação da 
vida sexual íntima da agravante, menor de idade, 
em biografia de ex-namorado  Casal com 
notoriedade nas redes sociais, por atuarem como 
produtores de vídeos - Relatos pormenorizados 
das três primeiras relações sexuais, que 
culminaram na perda da virgindade de ambos  
Conflito de normas constitucionais de liberdade de 
expressão e manifestação do pensamento contra a 
violação da intimidade, vida privada, honra e 
imagem, devendo prevalecer, em cognição 
sumária, esta última  Determinação para que os 
agravados se abstenham de publicar qualquer 
capítulo que retrate a intimidade da agravante, bem 
como não façam a venda, exposição, doação ou 
distribuição deste(s) capítulo(s), sob pena de multa 
de R$ 500.000,00  Necessidade de recolhimento 
de todos os exemplares que estão na posse dos 
agravados e que contenham a vida íntima da 
agravante, com o consequente depósito judicial  
Recurso parcialmente provido.

1. Trata-se de agravo de instrumento 

interposto pela autora contra decisão que indeferiu a tutela antecipada 

pleiteada com a finalidade de impor aos réus a obrigação de não fazer 

“para que se abstenham de efetivar o lançamento do livro “O Diário do 

Japa”, previsto para acontecer no dia 30 de maio de 2016, bem como 
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para que não façam a venda ou sua exposição, doação, ou de qualquer 

modo distribuam, até que seja decidido o presente feito, fixando em 

caso de violação da decisão multa de R$ 500.000,00”, em ação de 

reparação de danos por ato ilícito. A agravante pleiteou, ainda, o 

recolhimento e bloqueio de todos os exemplares existentes na posse 

dos réus ou consignados em favor de terceiros, com o consequente 

depósito judicial. 

Busca a agravante proteção jurisdicional 

contra violações aos direitos da personalidade, em razão dos réus 

divulgarem ostensivamente na internet que no dia 30.05.2016 divulgarão 

a biografia de Mauro Noburu, cujo apelo para a venda de milhares de 

livros a crianças e adolescentes está centrado na narrativa de cenas 

degradantes de sexo envolvendo a autora, cuja descrição caracteriza 

crime de pornografia infantil e de violência psicológica e moral, em 

ofensa ao Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 240) e da Lei 

Maria da Penha, 11.340/2006 (art. 7º, II e V). 

Atua a agravante como vlogger (produtora 

de vídeo individual) e tem milhares de seguidores nas redes sociais 

(YOUTUBE, STAGRAN, TWITER, FACEBOOK E SNAPCHAT), além de 

participar de campanhas publicitárias com as empresas C&A, AMBEV E 

UNILEVER. Diz que aos dezesseis anos de idade conheceu o réu 

Mauro Noburo, de dezessete anos, tendo iniciado um namoro que 
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perdurou por quase um ano. Mauro atua como youtuber e é conhecido 

pelo pseudônimo de “Japa”. Ele também tem milhares de seguidores. O 

casal foi convidado por determinada empresa para divulgar suas 

biografias, mas o réu Mauro achou por bem aceitar o convite da corré 

Harpercollins. A biografia do réu denominada “O diário do Japa” teve pré-

lançamento em março de 2016 com uma tiragem de 5.000 exemplares. 

Nesta obra o réu escreveu um capítulo a respeito do relacionamento 

amoroso do casal, descrevendo detalhes “fantasiosos e sujos” das 

primeiras relações sexuais do casal, que culminaram na perda da 

virgindade de ambos, referindo-se à agravante nominalmente, indicando 

sua casa como palco do acontecimento e inserindo uma fotografia de 

ambos deitados para cravar milícia subliminar. O caso já foi levado ao 

conhecimento da autoridade policial. A publicação deixou a agravante 

em prantos e, além disso, causou a fúria de milhares de adolescentes, 

que se manifestaram nas redes sociais. Em 30.05.2016 os réus 

pretendem distribuir mais de 100.000 exemplares da obra. Busca a 

concessão da tutela antecipada, sob pena de perecimento do direito. 

Entende que a liberdade de expressão não é absoluta e não pode violar 

os direitos da personalidade, nem publicar conteúdo imoral que implique 

ilicitude penal.   

Foi concedida parcialmente a tutela 

antecipada para que os agravados se abstenham de publicar o capítulo 

10 do livro “O Diário do Japa” intitulado “Maju” ou qualquer capítulo que 
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retrate a intimidade da agravante, previsto para ocorrer em 30.05.2016, 

bem como não faça venda, exposição, doação ou distribuição deste 

capítulo, sob pena de multa de R$ 500.000,00. Determinou-se, ainda, o 

recolhimento de todos os exemplares que estão na posse dos réus e 

que contemplem capítulos retratando a vida sexual da agravante, com o 

consequente depósito judicial (fl. 312/316).

Recurso respondido, tendo os agravados 

pleiteado a intimação da agravante para ratificar os termos da 

procuração, em razão de ter alcançado a maioridade no curso da lide. 

No mérito, pugnam pela manutenção da decisão agravada.

A agravante informou que a decisão foi 

publicada nas redes sociais, mesmo tramitando o feito em segredo de 

justiça (fls. 386/387).

A Procuradoria de Justiça manifestou 

desinteresse no feito, em razão da agravante completar a maioridade 

(fls. 389/390).

2. A agravante pretende impedir que os 

réus efetuem o lançamento, venda e distribuição do livro “O diário do 

Japa”, em razão da obra retratar no capítulo 10 intitulado “Maju” (apelido 

da agravante), as três primeiras relações sexuais do casal, que 

culminaram na perda da virgindade de ambos, ocorrida em passado 
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recente, na ocasião em os jovens tinham dezesseis e dezessete anos 

de idade (17 e 18 anos, na ocasião do ajuizamento da ação). 

A tutela antecipada foi indeferida sob o 

fundamento de que o aludido capítulo não retrata a pornografia infantil, 

não viola a Lei Maria da Penha, nem a intimidade e privacidade da 

agravante, não estando o autobiografado proibido de mencionar o nome 

dos coadjuvantes de sua curta jornada, em respeito à garantia da 

liberdade de expressão, com a observação de que eventual violação a 

direitos fundamentais podem implicar responsabilidade civil e criminal.

Ocorre no presente caso, típico conflito 

entre normas constitucionais de liberdade de expressão e manifestação 

do pensamento contra a violação da intimidade, vida privada, honra e 

imagem, previsto nos artigos 5º incisos VIII e IX e 220 da Constituição 

Federal, cabendo ao Poder Judiciário intervir para impedir a violação de 

direitos.

De acordo com o posicionamento do 

Ministro Gilmar Mendes, exposto na obra Programa de 

Responsabilidade Civil de Sérgio Cavalieri Filho: “não é verdade que o 

Constituinte concebeu a liberdade de expressão como direito absoluto, 

insuscetível de restrição, seja pelo Judiciário, seja pelo Legislativo. Já a 

fórmula constante do art. 220 da Constituição Federal explicita que a 

manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, 
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sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 

restrição, observado o disposto nesta Constituição. É fácil ver, pois, que 

o texto constitucional não excluiu a possibilidade de que se 

introduzissem limitações à liberdade de expressão e de comunicação, 

estabelecendo, expressamente, que o exercício dessas liberdades 

haveria de se fazer com a observância no disposto na Constituição. Não 

poderia ser outra  a orientação do constituinte, pois, do contrário, outros 

valores igualmente relevantes quedariam esvaziados diante de um 

direito avassalador, absoluto e insuscetível de restrição.” (Colisão dos 

Direitos Fundamentais: Liberdade de Expressão e Comunicação e 

Direito à Honra e à Imagem. Informativo Consulex, Brasilia, ano VII, nº 

43, out. 1993, p. 1.150) (9ª edição, Editora Atlas, pág. 115/116).

Sendo assim e considerando que o 

exercício da liberdade de expressão deve ser feito com observância à 

própria Constituição Federal, entendo, neste primeiro exame, que houve 

violação à intimidade da autora, por ter sua vida sexual exposta na 

biografia de seu ex-namorado, sem o seu consentimento.

O texto expresso às fls. 154/184 deixa 

claro ao leitor que o relacionamento envolveu a agravante. E para não 

deixar dúvida, os agravados fizeram questão de expor a foto do casal 

em momento íntimo (deitados na cama, ao que tudo indica  fl. 178). 

O mesmo não ocorreu quando o 
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biografado relatou seu primeiro beijo, pois omitiu o nome da 

protagonista.

Há circunstâncias da vida que as pessoas 

não querem revelar, sendo perfeitamente compreensível a intenção da 

jovem de ver preservado o seu passado íntimo recente. O fato de ser 

figura pública, de grande notoriedade entre os adolescentes, não 

autoriza terceiros a invadir seu cotidiano e expor a sua vida de forma 

pública. 

Ressalta Sérgio Cavalieri Filho que 

“costuma-se ressalvar, no tocante à inviolabilidade da intimidade, a 

pessoa dotada de notoriedade, principalmente quando exerce vida 

pública. Fala-se, então, nos chamados “direito à informação e direito à 

história,” a título de justificar a revelação de fatos de interesse público, 

independentemente da anuência da pessoa envolvida. Entende-se que, 

neste caso, existe redução espontânea dos limites da privacidade (como 

ocorre com os políticos, atletas, artistas e outros que se mantem em 

contato com o público). Mas o limite da confidencialidade persiste 

preservado; sobre fatos íntimos, sobre a vida familiar etc., não é lícita a 

divulgação sem o consentimento do interessado.” (obra citada, pág. 

117).

Assim, a hipótese contempla a concessão 

parcial da tutela antecipada. 
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Por fim, a questão relativa à representação 

processual da agravante e eventual quebra do dever de sigilo devem 

ser apresentadas em primeiro grau, sob pena de supressão de grau de 

jurisdição.

3. Ante o exposto, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO ao recurso para conceder parcialmente a tutela 

antecipada para que os agravados se abstenham de publicar o capítulo 

10 do livro “O Diário do Japa”, intitulado “Maju”, ou qualquer capítulo que 

retrate a intimidade da agravante, previsto para ocorrer em 30.05.2016, 

bem como não faça venda, exposição, doação ou distribuição deste 

capítulo, sob pena de multa de R$ 500.000,00.

DETERMINA-SE, ainda, o recolhimento de 

todos os exemplares que estão na posse dos réus e que contemplem 

capítulos retratando a vida sexual da agravante, com o consequente 

depósito judicial. 

Luís Mário Galbetti

Relator
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