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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000874-87.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado 
DANIEL BERNARDO DA SILVA, é apelado/apelante CASEM MAZLOUM.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso; recurso adesivo provido em parte. V. U., de conformidade com o voto do relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES 
(Presidente), EDUARDO SÁ PINTO SANDEVILLE E JOSÉ ROBERTO FURQUIM 
CABELLA.

São Paulo, 29 de abril de 2016.

Paulo Alcides
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO N°26663

APELAÇÃO CÍVEL N° 1000874-87.2014.8.26.0224

APTE/APDO (S): DANIEL BERNARDO DA SILVA

APDO/APTE (S): CASEM MAZLOUM

COMARCA DE GUARULHOS

MM. JUIZ (A) DE DIREITO: ADRIANA PORTO MENDES

RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO. 
RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL QUE 
INDICA A CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE EM 
CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. PRELIMINAR 
DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM 
REJEITADA. PERTINÊNCIA ENTRE AS PARTES E A 
SITUAÇÃO DE DIREITO MATERIAL TRAZIDA A JUÍZO. 
ADVOGADO QUE, EM PEÇA PROCESSUAL, ATRIBUI A 
OUTRO CAUSÍDICO PRÁTICA DE CRIME (CALÚNIA E 
DIFAMAÇÃO). DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E 
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, EXCETO QUANTO AO 
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 54 DO E. STJ À HIPÓTESE 
VERTENTE.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO; RECURSO 
ADESIVO PROVIDO EM PARTE.

Trata-se de recursos de apelação e adesivo 

(fls. 143/152 e fls. 164/167) interpostos contra a r. sentença (fls. 

129/134), parcialmente declarada a fl. 141, que julgou procedente 

em parte a ação indenizatória ajuizada por CASEM MAZLOUM 

contra DANIEL BERNARDO DA SILVA.

Inconformado, apela o réu postulando a 

reforma do julgado. Argui, preliminarmente, a ilegitimidade ativa e 

passiva ad causam. Alega, outrossim, que o decisum foi omisso e 

contraditório quanto ao pedido de concessão dos benefícios da 
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assistência judiciária gratuita. No mérito, afirma ter agido no 

exercício regular da profissão quando da elaboração da peça de 

embargos declaratórios apresentada nos autos da ação de 

execução de título executivo extrajudicial, não havendo falar, 

assim, em ato ilícito caracterizador do dever de indenizar. Ressalta, 

finalmente, que referida peça processual ainda não foi apreciada 

pelo Magistrado a quo, tendo em vista a suspensão do processo 

executivo, de modo que inexistente dano moral indenizável. 

Aguarda o provimento do recurso. 

Por sua vez, recorre o autor, pleiteando, em 

suma, a majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por ambas as 

partes (fls. 157/163 e fls. 174/185).

Documentos juntados pelo réu as fls. 

186/193.

É o relatório.

Inicialmente, observo que o pedido de 

concessão da gratuidade judiciária deve ser indeferido, uma vez 

que a parte providenciou o recolhimento do preparo do recurso de 

apelação (fls. 153/154), demonstrando, assim, possuir capacidade 

financeira de arcar com as custas e despesas processuais.

No tocante à preliminar suscitada, melhor 

sorte não assiste ao apelante.

De fato, cuida-se de ação indenizatória na 

qual o autor alega que teve nome e honra maculados em razão da 

conduta ilícita perpetrada pelo réu no exercício profissional da 

advocacia (subscrição de peça processual  embargos declaratórios 

- contendo diversas e infundadas acusações a seu respeito).

Assim, como bem assentou a eminente 

Magistrada, “para o caso, importa, tão somente, que o nome do 

autor foi mencionado e que a petição foi assinada pelo réu”.
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Patente, pois, a relação de pertinência entre 

as partes e a situação de direito material trazida a juízo, de modo 

que não há falar-se em ilegitimidade ativa e passiva ad causam. 

No mérito, a sentença deve ser mantida por 

seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive, no que tange ao 

valor da indenização fixada:

“Passo ao mérito, o que faço para julgar o 

pedido procedente, mas em parte.

A medida se faz necessária, pois os 

comentários realizados pelo réu por ocasião da interposição dos 

embargos de declaração realmente foram ofensivos não apenas à 

honra do autor, como também aos demais que atuaram nos autos 

do processo.

O réu faz considerações a respeito do autor 

e que teria influenciado aqueles que atuaram no processo a 

decidirem de forma favorável aos seus interesses. Procurou atribuir 

ao autor a interferência no andamento do processo, além do 

questionamento a respeito da isenção e parcialidade dos juízes, o 

que não pode ser admitido.

Se o réu não concordava com as decisões 

proferidas, deveria ter utilizado os recursos adequados para obter 

eventual reforma perante a 2ª Instância.

Além disso, em caso de indícios de 

envolvimento de algum serventuário ou do magistrado com a 

parte, deveria ter apresentado a exceção de suspeição, o que 

parece não ter sido feito.

O réu apenas realizou insinuações, o que 

não pode ser admitido.

A defesa deveria ter sido apresentada de 

forma técnica e sem ofensas pessoais.

A legislação em vigor também faculta à 
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parte a interposição de diversos recursos para a revisão das 

decisões proferidas.

Os comentários apresentados foram 

desnecessários e representaram em prejuízo para o autor.

A atuação poderia ter sido questionada 

mediante a apresentação de fatos e documentos. O ataque pessoal 

foi feito de forma indevida e extrapola os limites aceitáveis da 

conduta profissional.

Por mais que se admita a possibilidade de 

discussão a respeito das questões, o processo não pode ser 

utilizado para ofensas pessoais.

A discussão deve ser travada com 

urbanidade, sem a possibilidade de utilização de expressões 

incompatíveis, colocando em dúvida não apenas a honra do autor, 

como também de todos aqueles que atuaram no processo.

As expressões utilizadas pelo réu foram 

fortes e ofensivas. Realmente extrapolaram os limites da conduta 

profissional esperada, o que autoriza a sua condenação ao 

ressarcimento dos danos morais.

A conduta ofensiva está configurada, bem 

como o nexo de causalidade.

O tratamento conferido ao processo deve 

ser técnico, sem ataques pessoais, sob pena de caracterização da 

responsabilidade daquele que praticar as ofensas.

(...)

Configurado o dano, a conduta ofensiva e o 

nexo de causalidade, resta fixar o valor da indenização.

Como a legislação em vigor não estabelece 

os critérios que serão observados, entendo que a indenização 

deverá ser estabelecida levando em consideração a capacidade 

econômica das partes e consequências do dano.
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A indenização deve ser fixada com 

moderação para evitar o enriquecimento indevido de uma das 

partes, assim como deverá servir como advertência para que 

condutas semelhantes não sejam reiteradas.

Desta forma, observadas as diretrizes acima 

indicadas, considero suficiente condenar o réu ao pagamento da 

indenização que fixo em R$5.000,00. A correção monetária de 

acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça será aplicada a 

partir da sentença. Os juros de mora de 12% ao ano serão 

computados a partir da citação”.

Registre-se, apenas, que o valor arbitrado 

em primeiro grau se mostra consentâneo com as peculiaridades do 

caso concreto, haja vista inexistir publicidade das referidas ofensas 

perpetradas contra o autor. 

Por outro lado, no que concerne ao termo 

inicial dos juros moratórios, a sentença comporta reforma. 

Cumpre notar que o autor pleiteou a 

majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos 

morais, circunstância que permite alterar o termo inicial dos juros 

moratórios. Não fosse isso, tratar-se-ia de matéria de ordem 

pública, podendo, assim, ser revista de ofício pelo Magistrado.

De rigor, portanto, assinalar que os juros 

devem incidir a partir da data do evento danoso (oposição dos 

aclaratórios veiculando as ofensas em nome do autor), haja vista 

tratar-se de responsabilidade civil extracontratual (Súmula nº 54 

do E. STJ).

Ante o exposto, nego provimento à 

apelação e dou parcial provimento ao recurso adesivo, nos termos 

acima explicitados.

PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
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