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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1003466-73.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é 
apelante ELIANE BARRETO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado 
MARCO ANTONIO FERNANDES PESTANA.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram 
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 JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e 
NEVES AMORIM.

São Paulo, 19 de abril de 2016. 

José Carlos Ferreira Alves
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível nº 1003466-73.2015.8.26.0223

Apelante: E. B. de S.

Apelado: M. A. F. P.

Comarca: Guarujá

MM. Juíza de 1ª Instância: Ricardo Fernandes Pimenta Justo

VOTO nº 25249

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL  Ação de indenização 

por danos morais  Alegação de infidelidade 

conjugal e difamação  Julgamento antecipado - 

Sentença anulada para determinar a devida 

instrução do feito e novo julgamento  Recurso 

provido.

RELATÓRIO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. 

sentença de improcedência de fls. 213/216, proferida em  

ação indenizatória por danos morais ajuizada pela ora 

recorrente em face do recorrido.

2. Apela a autora (fls. 221/224), sustentando, em apertada 

síntese, que a sentença é nula, tendo ocorrido cerceio de 

defesa pelo julgamento antecipado. No mérito, alega houve 

dano moral indenizável. Recurso devidamente processado e 

respondido.
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FUNDAMENTOS.

3. O apelo merece ser provido, nos termos e pelas razões 

seguintes.

4. A sentença deve ser anulada. A autora requereu 

produção de prova, inclusive testemunhal, para demonstrar 

que a conduta do réu (infidelidade e difamação em seu 

serviço  vide fls. 2) lhe causou abalo moral, repercutindo em 

seu prejuízo.

5. Em sendo assim, prematuro o sentenciamento antes da 

devida instrução, inclusive por não se tratar de matéria 

exclusivamente de direito.

6. Assim, diante do exposto, para evitar cerceamento de 

defesa, pelo meu voto, ANULO A R. SENTENÇA recorrida, 

determinando o retorno dos autos à origem para o regular 

prosseguimento, instrução e nova prolação de sentença, nos 

termos da fundamentação supra.

JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES

RELATOR
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