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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2139011-20.2017.8.26.0000, da Comarca de Auriflama, em que é agravante NAYARA 
LIMA ROCHA (INTERDITANDO(A)), é agravada IZABEL VERDEJO BARBOSA 
VÍTRIO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª 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 Desembargadores RUI CASCALDI 
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2018.

Rui Cascaldi
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 38108
AGRV.Nº: 2139011-20.2017.8.26.0000
COMARCA: AURIFLAMA
AGTE.  : NAYARA LIMA ROCHA (INTERDITANDA)
AGDO.  : IZABEL VERDEJO BARBOSA VÍTRIO
JUIZ   : RICARDO PALACIN PAGLIUSO

TUTELA PROVISÓRIA – Ação indenizatória – Decisão 
interlocutória que indeferiu liminar, pleiteada para que a ré se 
abstivesse de divulgar esse conteúdo íntimo da autora (imagens 
e vídeos de nudez) via WhatsApp – Não resta comprovado até o 
presente momento sequer a divulgação deste conteúdo – 
Ausentes fumus boni juris e do periculum in mora – Recurso 
não provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto 
contra decisão que, nos autos de ação de indenização por 
danos morais, indeferiu tutela antecipada inibitória, 
requerida para que a ré se abstenha de continuar divulgando 
imagens da autora, ora agravante, sob pena de multa de 
R$1.000,00 para cada ato de divulgação.

Recorre a autora, sustentando a necessidade do 
deferimento da antecipação da tutela, ante o iminente risco 
de reiteração da divulgação das suas fotos pela ré.

Efeito ativo indeferido (fl.40).
Manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça 

pelo provimento do recurso.
Recurso processado sem resposta.

É o relatório.

Dispõe o art. 300, caput, do CPC/2015, que “a 
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 
risco ao resultado útil do processo”. Ou seja, o legislador 
autorizou o juiz a conceder tutelas provisórias diante do seu 
convencimento de que o direito alegado é provável, o que 
surge da confrontação das alegações com os elementos 
disponíveis nos autos.

A propósito, confira-se os comentários de LUIZ 
GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO:

“Probabilidade do direito. No direito anterior a 
antecipação da tutela estava condicionada à 
existência de 'prova inequívoca' capaz de 
convencer o juiz a respeito da 'verossimilhança 
da alegação', expressões que sempre foram alvo de 
acirrado debate na doutrina. O legislador 
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resolveu, contudo, abandoná-la dando preferência 
ao conceito de probabilidade do direito. Com 
isso, o juiz tem que se convencer de que o 
direito é provável para conceder a tutela 
provisória.” (“Novo Código de processo Civil 
Comentado”, São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015, pág. 312).

No caso em tela, faltam elementos concretos para 
convencer que a agravada tenha em seu poder as fotografias da 
agravante, totalmente nua e em situação vexatória, conforme 
se verifica das imagens que instruem a inicial, das quais se 
pode extrair apenas a informação de que estão salvas em um 
álbum de telefone móvel (fls. 31/32), que presumidamente é da 
agravante, ou de sua curadora, não ficando demonstrada, 
sequer, que tenham sido utilizadas em redes sociais 
(WhatsApp, Facebook etc).

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

RUI CASCALDI
Relator
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