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N O T I F I C A Ç Ã O   E X T R A J U D I C I A L 

 

Ao Senhor: 

 

 ARMANDO FARES GARCIA, proprietário do Portal de Notícias “G7 News”; 

 

 

GUSTAVO HENRIC COSTA, brasileiro, solteiro, 

Prefeito do Município de Guarulhos, portador da cédula de identidade nº 33.652.000-1 – 

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 313.006.468-02, domiciliado à Av. Bom Clima, nº 

91 – Jd. Bom Clima – Guarulhos/SP – CEP 07196-220, vem, por intermédio da presente 

NOTIFICAR Vossas Senhorias, quanto a inverídica matéria publicada no Portal de 

notícias http://www.g7news.com.br/ 1  e compartilhada na rede social Facebook nos 

seguintes termos: 

O Notificante tomou conhecimento acerca da realização de 

uma publicação, promovida pelo Portal de Notícias http://www.g7news.com.br/ e no 

Facebook https://www.facebook.com/G7Newsgru/, em 19 de março de 2018, noticiando 

que o Prefeito Guti promulgou, em dezembro de 2017, a Lei nº 7.604 criando cargos a 

serem exercidos na Câmara dos Vereadores de Guarulhos, cargos estes que não 

pertenceriam à estrutura administrativa e organizacional do órgão, para atendimento de 

interesses que supostamente não seriam os interesses de ordem pública. 

 

Ademais, o Notificado aduz que um destes cargos é o de 

Advogado Geral do Legislativo, tendo sido criado para ser ocupado pela suposta noiva 

do Prefeito, ora Notificante, todavia, o Notificante nunca contraiu noivado com quem 

quer que seja.  

 

Ocorre que, na referida publicação realizada no Facebook, 

e disponível no portal de notícias http://www.g7news.com.br, na internet, o Notificado 

apresenta informações falsas, incorretas e sem qualquer embasamento legal.  

                                                             
1 http://www.g7news.com.br/fernanda.php 
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É cediço que a referida publicação é tendenciosa e visa 

exclusivamente desmoralizar o atual prefeito junto à opinião pública e a municipalidade 

guarulhense. Portanto, não reflete a realidade precisa acerca dos fatos narrados, pois a 

função a que se refere a publicação contempla o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e 

deve ser pago a qualquer diretor de departamento que assumir tal função.  

 

O salário a que se refere o Notificado está incorreto, haja 

vista que nos valores apresentados no Portal da Transparência, estão computados saldo 

de salários pagos a menor nos meses de novembro e dezembro de 2017 e o legal 

adiantamento do 13º salário que é prerrogativa funcional.  

 

Diante disso, a Lei nº 13.188/2015, que dispõe sobre o 

direito de resposta do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por 

veículo de comunicação social, deixa clara a independência da natureza das ações 

judiciais para discutir os fatos, ressaltando que o ajuizamento de ação cível ou penal 

contra o veículo de comunicação ou seus responsáveis, não prejudica o direito de resposta, 

senão vejamos: 

 

Art. 12.  Os pedidos de reparação ou indenização por 

danos morais, materiais ou à imagem serão deduzidos em 

ação própria, salvo se o autor, desistindo expressamente 

da tutela específica de que trata esta Lei, os requerer, caso 

em que o processo seguirá pelo rito ordinário. 

§ 1o  O ajuizamento de ação cível ou penal contra o 

veículo de comunicação ou seu responsável com 

fundamento na divulgação, publicação ou transmissão 

ofensiva não prejudica o exercício administrativo ou 

judicial do direito de resposta ou retificação previsto nesta 

Lei. 

§ 2o  A reparação ou indenização dar-se-á sem prejuízo da 

multa a que se refere o § 3o do art. 7o. 
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Importante consignar que o Notificante não pretende 

cercear o direito de informação e o livre exercício de imprensa nesta Municipalidade. 

Pelo contrário, o Notificante pretende colaborar e contribuir com o processo democrático, 

evitando-se que se faça juízo de valor acerca de informações, as quais não se comprovam 

a veracidade, expondo de forma indevida o notificante. 

 

Dessa forma, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO a 

retirar a referida publicação no prazo de 12 horas, a contar do recebimento desta 

notificação, por trazer fatos que não correspondem com a realidade, sob pena de serem 

tomadas as providências judiciais cabíveis. 

 

Certo de vosso pronto atendimento coloca-se à inteira 

disposição, para eventuais esclarecimentos, ou composição amigável, na Av. Brig. Luís 

Antônio, 2466 - Conjunto 82 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP 01402-000 ou pelos 

fones: (11) 94727-5093 ou (11) 2201-5264 ou, pelos e-mails: antonio.aleixo@aasp.org.br 

ou aleixo@aleixoadvogados.com. 

 

 

São Paulo/SP, 19 de março de 2018. 

 

 

Antonio Aleixo da Costa 

OAB/SP 200.564 
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