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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0960685-65.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MARLI 
DA SILVA VERA, é apelado MARTA APARECIDA MOBIGLIA.

ACORDAM, em 2ª 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 Exmos. Desembargadores JOSÉ 
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.

São Paulo, 4 de abril de 2017

ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JÚNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 0960685-65.2012.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto (4ª Vara Cível)
Apelante: Marli da Silva Vera
Apelada: Marta Aparecida Mobiglia
Juiz: Heber Mendes Batista
Voto n. 9.725

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL  Dano Moral  
Imputação de ilícito penal feita pela ré contra a autora - Não 
configuração do abuso de direito  Somente a deliberada 
intenção de prejudicar, dando ensejo à investigação criminal, 
por fatos sabidamente falsos, importa na obrigação de 
compensar o dano moral - No exercício do direito de ampla 
defesa, o acusado por prática de ilícito penal pode, além do 
silêncio (art. 5º, LXIII, CF) e da negação geral, indicar o 
mandante, corréus ou partícipes do ilícito, bem como se valer 
da delação premiada, instituto previsto nas Leis 8.072/90, 
8.137/90 e 9.034/95, dentre outras, buscando a redução da 
própria pena, sem que isso possa caracterizar dano moral 
injusto, pois inserido no exercício regular de direito - 
Improcedência da ação mantida  Recurso desprovido.

Trata-se de ação de indenização por dano moral, 

afirmando a autora que a ré responde pelo crime de estelionato, e de forma 

temerária, dolosa e de má-fé, em seu depoimento à Polícia, prestou  

declarações falsas, dizendo ter praticado o crime para favorecer a autora e 

sua irmã, a  então prefeita de Ribeirão Preto, Darcy da Silva Vera, 

apontando ambas como mentoras de um esquema de recebimento de 

propinas para manipulação na ordem de chamada para entrega de casas 

populares, requerendo a compensação pelo dano moral. 

A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou 

improcedente a ação, condenando a requerente ao pagamento das custas, 
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despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 

(fls. 211/215).

A autora apelou afirmando que a apelada foi leviana 

em seu depoimento prestado no 4º Distrito Policial de Ribeirão Preto, 

vinculando seu nome e de sua irmã ao suposto esquema de propina, 

evidenciando como único objetivo manchar a reputação da apelante e 

denegrir seu bom nome, em evidente golpe político, pois sua figura está 

diretamente relacionada à da irmã, na ocasião Prefeita de Ribeirão Preto, 

inexistindo a mínima prova ou indício capaz de relaciona-la ao esquema 

criminoso referido, configurando-se o ilícito indenizável, requerendo a 

procedência da ação ou a diminuição da condenação em honorários 

advocatícios (fls. 219/232).

Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a 

manutenção da sentença (fls. 240/242).

É o Relatório.

A data da decisão é que estabelece a legislação 

processual a ser aplicada ao recurso, no caso o CPC/1973, por ter sido 

prolatada a sentença em 28/08/2015 (fls. 215).

É regra de direito intertemporal, em observância ao ato 

jurídico processual perfeito, como deflui da interpretação do art. 14 do 

CPC/2015.

Como acentuam Marinoni-Arenhart-Mitidiero1: "a lei 

do recurso é a lei do dia em que se tornou recorrível a decisão".
1 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme Marinoni e 
al. 1ª ed. São Paulo: RT, 2015, p.113.
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A autora pretende ser indenizada por dano moral, pelo 

fato de a requerida, investigada em Inquérito Policial instaurado para 

apuração do crime de estelionato, em suas declarações prestadas à 

Autoridade Policial, ter afirmado que recebia documentos e dinheiro a 

mando da autora e sua irmã, então Prefeita de Ribeirão Preto, mediante o 

pagamento mensal de R$ 1.800,00, vindo a saber posteriormente que tal 

atividade era ilegal (fls.47/48).

No exercício do direito de ampla defesa, o acusado por 

prática de ilícito penal pode, além do silêncio (art. 5º, LXIII, CF) e da 

negação geral, indicar o mandante, corréus ou partícipes do ilícito, bem 

como se valer da delação premiada, instituto previsto nas Leis 8.072/90, 

8.137/90 e 9.034/95, dentre outras, buscando a redução da própria pena, 

sem que isso possa caracterizar dano moral injusto, pois inserido no 

exercício regular de direito.

Prova alguma foi produzida quanto à prática de 

denunciação caluniosa pela apelada.

Não comprovado o abuso de direito, não há obrigação 

de compensar o dano (art. 187 do Código Civil).

Somente a deliberada intenção de prejudicar, dando 

ensejo à investigação criminal, por fatos sabidamente falsos, importa na 

obrigação de compensar dano moral.

Não houve qualquer abuso da requerida em seu 

depoimento, que não manifestou publicamente ou por meios de 

comunicação, a acusação contra a autora. 

Assim, a r. sentença deve ser mantida por seus 
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judiciosos fundamentos. 

Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JÚNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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