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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1006024-23.2014.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JONATAS 
FERNANDO CAMPO VAZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SANTOS 
RODRIGUES & RODRIGUES EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA. - ME.

ACORDAM, em 1ª 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 CLAUDIO 
GODOY (Presidente) e ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JÚNIOR.

São Paulo, 30 de agosto de 2016. 

Christine Santini
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível nº 1006024-23.2014.8.26.0071  Bauru
Apelante: Jonatas Fernando Campo Vaz
Apelada: Santos Rodrigues & Rodrigues Educação Infantil Ltda. (“Escola de Educação Infantil 
Curumim”)
Juiz Prolator: Mauro Ruiz Daró 
TJSP  (Voto nº 26.409)

Apelação Cível.

Ação de indenização por danos morais  Escola de 
educação infantil vítima de difamação por parte do 
réu em seu perfil no Facebook  Publicação que 
sugere ter havido conivência por parte da escola 
autora quanto a comentários racistas de outras 
crianças em relação à sobrinha do requerido  
Sentença que julgou procedente a ação, ante o 
reconhecimento da revelia do réu  Recurso de 
apelação interposto pelo réu para pleitear o 
afastamento do decreto de revelia e o julgamento de 
improcedência da ação  Réu representado por 
advogada nomeada nos termos de Convênio firmado 
entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a 
Defensoria Pública  Inexistência de direito a prazo 
em dobro  Não aplicação do disposto no artigo 5º, 
parágrafo 5º, da Lei nº 1.060/50  Benefício 
concedido exclusivamente ao patrono que ocupe o 
cargo de Defensor Público ou equivalente  
Contestação apresentada fora do prazo legal  
Revelia corretamente decretada  Elementos dos 
autos, ademais, que comprovam o caráter ofensivo 
do conteúdo publicado pelo réu e seu prejuízo à 
imagem e à reputação da escola autora  Hipótese 
em que o próprio requerido, nos autos da queixa-
crime intentada pela diretora da escola autora, 
confessa ter agido com excesso e, consequentemente, 
ter causado danos morais à requerente  
Responsabilidade civil configurada  Possibilidade 
da reparação por dano moral à pessoa jurídica  
Inteligência da Súmula nº 227 do Superior Tribunal 
de Justiça  Razoabilidade do “quantum” 
indenizatório arbitrado pelo MM. Juízo “a quo” (R$ 
5.000,00)  Manutenção da R. Sentença. 

Nega-se provimento ao recurso de apelação.
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1. Trata-se de ação de indenização por danos morais 

movida por Santos Rodrigues & Rodrigues Educação Infantil Ltda. 

(“Escola de Educação Infantil Curumim”) em face de Jonatas Fernando 

Campo Vaz, em que se alega, em síntese, que o réu, em 03.04.2014, 

publicou conteúdo em seu perfil no Facebook ofensivo à imagem e à 

reputação da autora, questionando a atuação da requerente, através de 

seus prepostos, em episódio envolvendo a sobrinha do requerido. 

Segundo a publicação, a ré teria feito “vista grossa” para os comentários 

racistas de outras crianças da escola em relação à sobrinha do réu, que 

teria sofrido até mesmo “ameaças para não dizer nada”. Afirma-se que, 

em um período de apenas quatro dias, a publicação em questão foi 

“compartilhada” mais de 825 vezes, além de receber 883 “curtidas” e 91 

comentários por parte de usuários do Facebook, atingindo número de 

internautas próximo à quantidade de habitantes da cidade de Bauru. 

Sustenta-se que as alegações do réu, além de inverídicas, são 

difamatórias e abalam a credibilidade da autora perante a comunidade e 

seus clientes. Postula-se, assim, a concessão de liminar para a imediata 

remoção da publicação em questão, fornecendo-se o endereço do 

respectivo IP de origem, bem como a condenação do réu ao pagamento 

de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Indeferida a liminar (fls. 43), a ação foi julgada 

procedente, nos termos da R. Sentença de fls. 130/131, para o fim de 

condenar “o réu a pagar à autora indenização por danos morais que 

fixo em R$5.000,00, com correção monetária a partir desta data e juros 
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de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das custas, despesas e 

honorários de advogado, que fixo em 10% sobre a condenação, 

ressalvada a gratuidade” (fls. 131).

Inconformado, apela o réu, arguindo, preliminarmente, 

a tempestividade da contestação apresentada a fls. 117/120, uma vez que 

é beneficiário da gratuidade da justiça e está representado por advogada 

indicada por meio de convênio firmado entre a OAB e a Defensoria 

Pública, devendo-se observar a regra do prazo em dobro. No mais, 

sustenta o desacerto da R. Sentença, uma vez que a publicação em 

questão se tratou “somente de um desabafo em página de rede social” 

(fls. 144), insuscetível de causar danos morais à escola autora, mormente 

se considerado o compromisso de retratação pactuado nos autos da ação 

criminal movida pela requerente (fls. 137/145).

Processado regularmente o recurso, foram 

apresentadas contrarrazões (fls. 155/161).

É o relatório.

2. O recurso de apelação não merece provimento.

De início, não há falar em observância de prazo em 

dobro em relação às manifestações do réu, ora apelante, sob a alegação 

de que sua patrona foi nomeada nos termos do Convênio firmado entre a 

Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado.
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Conforme disposto no artigo 5º, parágrafo 5º, da Lei nº 

1.060/50: 

“Artigo 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para 

indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, 

motivando ou não o deferimento dentro do prazo de 72 

(setenta e duas) horas. 

(...)

§5º. Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja 

organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou 

quem exerça cargo equivalente, será intimado 

pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas 

as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os 

prazos.”

Com efeito, o advogado nomeado nos termos do 

Convênio firmado entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a 

Defensoria Pública do Estado não atua efetivamente pela Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, mas como particular. 

Assim, não se aplica ao patrono nomeado nestes 

termos os benefícios do parágrafo 5º do artigo 5º da Lei nº 1.060/50, 

uma vez que o dispositivo alcança tão-somente os órgãos criados ou 

mantidos pelo Estado, não se estendendo ao patrocínio de causas por 

profissionais constituídos pelas partes, ainda que beneficiárias da 



PODER JUDICIÁRIO

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara de Direito Privado

Apelação nº 1006024-23.2014.8.26.0071 - Voto nº 26.409

6

Gratuidade de Justiça. 

Tratando-se de prerrogativa exclusiva da parte cujo 

patrono ocupe o cargo de Defensor Público ou equivalente, não há falar 

em aplicação de prazo em dobro ao advogado nomeado nos termos do 

convênio OAB/PGE. Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de 

Justiça: 

“Processo. Prazo em dobro. Aplicação do §5º do art. 

5º da Lei nº 1.060/50. Impossibilidade. 

Admissibilidade apenas quando o órgão prestador for 

público organizado pelo Estado para tal fim. 

Advogado particular nomeado pelo Convênio 

OAB/PGE. Não se beneficia da regra ali estabelecida. 

Art. 188 do CPC. Inaplicabilidade. Prazo em Dobro 

para recorrer tão-somente para a Fazenda Pública e o 

Ministério Público  Recurso improvido.”

(Agravo de Instrumento nº 622.231.4/4-00, Quinta 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Oscarlino 

Moeller, v.u., j. 04.03.2009).

“PROCESSO CIVIL  PRAZO EM DOBRO  

Advogado participante do convênio OAB/PGE  Não 

concessão  Benefício concedido tão-somente aos 

procuradores componentes de quadros organizados da 

defensoria pública nos Estados  Não conhecimento 
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do apelo interposto em primeiro grau, por ser 

intempestivo  Agravo de instrumento desprovido.” 

(Agravo de Instrumento nº 530.159.4/0-00, Quinta 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Silvério Ribeiro, 

v.u., j. 09.04.2008). 

Na hipótese, verifica-se que o mandado de citação foi 

juntado aos autos em 12.02.2015 (fls. 109), tendo início o prazo de 15 

(quinze) dias para a apresentação de contestação no dia 13.02.2015 e 

término em 27.02.2015, nos termos dos artigos 184, 241, inciso II, e 

297, todos do Código de Processo Civil de 1973.

A contestação, no entanto, foi apresentada pelo réu 

apenas no dia 13.03.2015 (fls. 137), sendo manifesta, portanto, a sua 

intempestividade.

Cumpre observar, por outro lado, que a revelia não 

induz procedência automática do pedido, tampouco afasta o exame de 

circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados 

(RSTJ 53/335).

Assim, no caso dos autos, ainda que não contestados 

tempestivamente pelo réu os fatos constitutivos do direito da autora, não 

podem eles ser necessária e automaticamente presumidos verdadeiros. A 

presunção de veracidade é relativa e exige do juízo, em tais casos, 

atentar à presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, 
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bem como para a prova da existência dos fatos da causa (STJ, Resp. nº 

211.851-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).

No caso dos autos, contudo, há elementos suficientes 

para comprovar o ato ilícito praticado pelo réu e seu nexo causal com os 

danos morais suscitados na inicial.

Na exordial, referiu-se a escola autora ao caráter 

ofensivo do conteúdo publicado pelo réu em seu perfil no Facebook no 

dia 03.04.2014, assim redigido:

“Boa tarde galera, estou revoltado quanto a escola 

infantil Escola Curumim de bauru que fica virgilio 

malta... aconteceu que minha sobrinha Ana Luiza (3 

anos) que vários aqui já conhecem ou já viram estava 

sofrendo RACISMO da parte das crianças e ao ponto 

de ficar com febre e vomito em vários dias da semana , 

onde chegou até receber ameaças pra ela não dizer 

nada , onde minha sobrinha esperou todos de casa 

dormir pra dizer a mãe dela o que estava acontecendo 

com medo que alguém fizesse alguma coisa com ela, 

espero que compartilhem essa informação e deixar 

bem claro que minha família ira procurar nossos 

direitos, por que o que diz a instituição "desenhando a 

cara do futuro" não sei aonde , onde nós iremos parar 

com uma escola que não passa nenhum tipo de 
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educação racial , e ainda por cima faz vista grossa ! 

por isso que o brasil é a merda que é por instituições 

que não fazem o papel dela pra sociedade ! espero que 

Deus faça justiça, porque a justiça do homem é falha e 

todos nós sabemos disso .O meu coração dói por 

dentro e só Deus sabe o tamanho da minha revolta. Te 

amo incondicionalmente ana lu ! inconformado , ja se 

desligamos dessa instituição e esperamos que nenhum 

criança passe por isso seja ela branca ,parda, negra, 

ruiva, independente de raça ou classe social!  (...) se 

sentindo com raiva” (fls. 19).

Ao contestar o feito, ainda que intempestivamente, o 

réu confessou ter sido o responsável pela publicação em questão, mas 

afirmou não haver nos autos comprovação de que sua conduta tenha 

causado à autora os danos suscitados na inicial. 

Sem razão, contudo. 

Conforme se verifica a fls. 112, o próprio requerido, 

nos autos da queixa-crime ofertada pela diretora da escola autora perante 

a 2ª Vara Criminal do Foro de Bauru (Processo nº 

0028238-25.2014.8.26.0071), reconheceu que houve excesso no 

conteúdo publicado em sua página no Facebook. Tanto é assim que 

pediu desculpas, assumiu o compromisso de publicar um texto de 

retratação em seu perfil no Facebook, no prazo de 5 (cinco) dias, e se 
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comprometeu a “apagar quaisquer comentários decorrentes de sua 

publicação que venham a denegrir a imagem da escola” (fls. 112).

Evidente, portanto, que não se tratou de um mero 

“desabafo em página de rede social” (fls. 144), mas sim de ato ilícito 

que causou danos à imagem e à reputação da requerente, o que faz 

emergir a responsabilidade civil do réu.

A respeito da indenização por dano moral, vale 

ressaltar o teor da Súmula nº 227 do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, que consagrou o direito da pessoa jurídica à indenização por 

dano moral. E na hipótese dos autos, claro está que o conteúdo 

publicado pelo réu em seu perfil no Facebook ofendeu a imagem e a 

reputação da escola autora.

Conforme assinalou o MM. Juízo a quo:

“A mensagem publicada no facebook pelo réu de 

forma açodada, além de se desviar da verdade, 

maculou a reputação da autora, pois imputou-lhe 

conivência com práticas racistas, configurando, assim, 

dano moral” (fls. 131).

Ressalte-se, por outro lado, que não havendo norma 

legal que estabeleça na hipótese os parâmetros da indenização por dano 

moral, imperioso seu arbitramento pelo Juízo, considerada a gravidade 
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da lesão e a condição econômica do réu

Considerados tais parâmetros, reputa-se razoável, na 

espécie, o montante indenizatório arbitrado pelo MM. Juízo a quo (R$ 

5.000,00).

Com efeito, embora o prejuízo moral sofrido não 

possa, até mesmo em face do significado do bem jurídico atingido, ser 

causa de enriquecimento, este tampouco pode ser minorado a ponto de 

se tornar irrisório e de nenhuma importância para as partes.

A correção monetária e os juros de mora incidirão na 

forma determinada pela R. Sentença apelada, que neste ponto restou 

irrecorrida.

Dessa forma, nega-se provimento ao recurso de 

apelação, devendo a R. Sentença apelada ser mantida tal como lançada. 

3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento 

ao recurso de apelação.

Christine Santini
Relatora
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