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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1009300-03.2015.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ARLINDO ALVES 
DE SOUSA, é apelado RODOLFO MACHADO AFIF (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª 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 MOREIRA VIEGAS 
(Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.

São Paulo, 26 de junho de 2016.

James Siano
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 24999

APELAÇÃO Nº: 1009300-03.2015.8.26.0047
COMARCA: Assis
MM. Juiz(a) de 1º Grau: Dr(a). Mônica Tucunduva Spera Manfio
APELANTE: Arlindo Alves de Souza
APELADO: Rodolfo Machado Afif

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Pretensão em 
razão de fotomontagens ofensivas ao autor, vereador municipal, 
enviadas a terceiro por mensagem eletrônica (Whatsapp). Sentença 
de improcedência. Verba honorária arbitrada em R$ 1.000,00.
Apela o autor sustentando ter o réu publicado e disseminado 
fotomontagens ofensivas à sua honra e imagem. Subsidiariamente, 
pugna pela anulação da sentença para oitiva de testemunha.
Descabimento.
Preliminar. Cerceamento. Ausência de instrução para colheita de 
prova oral. Insubsistência. Matéria eminentemente de direito. 
Provas existentes nos autos suficientes para prolação do 
julgamento. Aplicável a Teoria da Causa Madura. Não há 
cerceamento de defesa, caso a produção de prova requerida pela 
parte seja desnecessária para o deslinde da demanda. Prova oral 
despicienda. Incontroverso que o réu-apelado encaminhou para 
outro vereador as imagens impugnadas.
Mérito. Ausente demonstração de ter sido o recorrido o 
responsável pela produção das montagens fotográficas. Primeira 
coloca o autor-apelante e outros políticos como fatias de uma 
pizza e a segunda sugere o recebimento de R$ 50.000,00 para 
votar contra o recebimento de denúncia em desfavor do prefeito. 
Mero encaminhamento delas por meio de mensagem eletrônica 
(Whatsapp) para outro vereador não pode ser considerado ato 
ofensivo à imagem e à honra do apelante. É da natureza do cargo 
político estar mais suscetível às críticas acerbadas, inclusive por 
meio de caricaturas e dizeres que muitas vezes desgostam o 
atingido. 
As fotomontagens podem representar crítica desarrazoada à 
deliberação do apelante na câmara municipal, mas tão-somente a 
transmissão delas para outro vereador não supera o ordinário das 
contrariedades que surgem do embate da vida partidária. 
Inexistência de divulgação por meio da imprensa ou de alguma 
outra forma a concretamente impactar no eleitorado.
Honorários advocatícios. Incidência do novo CPC. Majoração da 
verba honorária para R$ 1.500,00. Inteligência § 11º do art. 85.
Recurso improvido.

Trata-se de apelação interposta em face da sentença de f. 

62/68, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta 

por Arlindo Alves de Souza contra Rodolfo Machado Afif, sob fundamento de que 

há prova apenas de que o réu repassou a imagem para pessoas de seu círculo 
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de contatos e inexiste cunho ofensivo, em relação à figura pública, que implique 

danos morais indenizáveis. Verba honorária arbitrada em R$ 1.000,00.

Apela o autor (f. 72/80), sustentando: (i) ser vereador e ter, 

juntamente com outros cinco, votado contra o recebimento de denúncia oferecida 

pelo réu em desfavor do prefeito, por infração político-administrativa; (ii) não 

houve quórum para admissão da denúncia; (iii) passou o réu a publicar e 

disseminar, notadamente pelo “Whatsapp”, o rosto do autor e dos demais numa 

fotomontagem como se estivessem dentro de fatias de pizza; (iv) imagem foi 

enviada para número desconhecido de pessoas; (v) foi realizada outra publicação 

espalhada no Whatsapp, com tais vereadores segurando como se fosse um 

enorme título de crédito de R$ 50.000,00, para dizer que eles estavam trocando o 

voto por dinheiro; (vi) ainda que não haja prova de que o réu fez a montagem 

fotográfica, o fato de tê-las disseminado já é suficiente para gerar danos morais 

indenizáveis. (vii) liberdade de expressão não é absoluta; (viii) gravíssima 

acusação de suborno; (viii) pugna pelo provimento ou, subsidiariamente, que a 

sentença seja anulada para oitiva de testemunha arrolada.

Recurso respondido, com pedido de majoração dos honorários 

advocatícios (f. 85/91).

É o relatório.

O apelo não procede.

Da preliminar.

Inexiste o alvitrado cerceamento por ausência de fase 

instrutória, porquanto a temática declinada na inicial prescinde de produção de 

provas, além dos documentos que foram acostados aos autos.

O instituto jurídico do julgamento antecipado da lide encontra 

esteio no art. 330 do CPC/73, sendo aplicável às hipóteses de revelia e naquelas 

em que a questão de mérito seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de 

fato, não haja necessidade de se produzir provas em audiência, que é o caso dos 

autos.
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Neste caso, o julgamento antecipado da lide, ao contrário de 

caracterizar cerceamento, homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade.

Ao juiz, como destinatário das provas, cabe a decisão sobre a 

conveniência e necessidade de sua realização. Havendo provas suficientes para 

formar o convencimento, deve o julgamento ser proferido, aplicando-se a Teoria 

da Causa Madura. Incidentes à hipótese os preceitos estampados nos artigos 

130 e 131 do CPC/73.

Nesse sentido precedente do STJ, conforme tópico de 

ementa abaixo transcrito:

1. O artigo 131, do CPC, consagra o princípio da persuasão 
racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu 
convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, 
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender 
aplicável ao caso concreto constantes dos autos. Nada 
obstante, compete-lhe rejeitar diligências que delonguem 
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a 
observância do princípio da celeridade processual.
6. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre cerceamento de 
defesa quando desnecessária a produção da prova pretendida 
(REsp 226064/CE, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 
Quarta Turma, julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003 ), 
impondo-se o julgamento antecipado da lide em que se 
controverte apenas sobre matéria de direito, em obediência 
aos princípios da economia e da celeridade processuais 
(REsp 324.098/RJ, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 
Quarta Turma, julgado em 21.03.2002, DJ 29.04.2002; e Resp 
337.785/RJ, Rel. Ministra  Nancy Andrighi, Terceira Turma, 
julgado em 04.12.2001, DJ 25.03.2002). (Resp 797184/DF, 
Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 25.03.08, v.u.)

Cumpre salientar que a oitiva de testemunha restou 

despicienda ao ser incontroverso o fato de que o réu-apelado encaminhou para 

um dos vereadores as imagens impugnadas (f. 41/42).

Do mérito.

Não há como afirmar ter sido o recorrido o responsável pela 

produção das montagens fotográficas.

A primeira coloca o autor-apelante e outros políticos como 
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fatias de uma pizza seccionada e a segunda sugere (“corre nos bastidores da 

política”) o recebimento de R$ 50.000,00 para votar contra o recebimento de 

denúncia em desfavor do prefeito (f. 26).

O mero encaminhamento delas por meio de mensagem 

eletrônica (Whatsapp) não pode ser considerado ato ofensivo à imagem e à 

honra do apelante, haja vista, sua condição de homem público, notadamente, 

vereador do município de Assis.

É da natureza do cargo político estar mais suscetível às críticas 

acerbadas, inclusive por meio de caricaturas e dizeres que muitas vezes 

desgostam a pessoa atingida.

O interesse coletivo e a convivência nas pelejas partidárias 

autorizam a existência de situações de exasperação com as quais o político é 

obrigado a conviver. Afigura-se como ônus de sua escolha pela participação no 

escrutínio eleitoral.

Diferentemente da vida privada, a atuação pública demanda 

admitir uma exposição diuturna às divergências e questionamentos, que podem 

ser infundados ou excessivos, mas decorrem desse convívio, para o qual se 

exige habilidade a fim de harmonizar interesses às vezes contraditórios.

As fotomontagens podem representar crítica desarrazoada à 

deliberação do apelante na câmara municipal, mas tão-somente a transmissão 

delas para outro vereador não supera o ordinário das contrariedades que surgem 

do embate da vida partidária.

Punir o recorrido pelo envio das mensagens se mostra 

excessivo, mesmo porque não houve divulgação por meio da imprensa ou de 

alguma outra forma a concretamente impactar no eleitorado.

A consideração desfavorável com tom jocoso, sem subscrição 

do responsável, não extrapola o que comumente está inserido nos embates da 

vida pública, ainda que seja passível de causar aborrecimento e insatisfação.

Tendo em vista a incidência do novo CPC, em razão da 
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sentença ter sido exarada em 14.04.2016, cabe majorar a verba honorária para 

R$ 1.500,00, nos termos do § 11º do art. 85 da atual codificação1.

O aumento leva em consideração a oferta de contrarrazões e 

a necessidade de remuneração condigna do patrono da parte vencedora.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com 

majoração da verba honorária para R$ 1.500,00. 

JAMES SIANO
Relator

1 § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho 
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao 
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos 
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
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