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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0041261-22.2012.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 

LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ROJANE 

THEODORO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 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 Desembargadores ALVARO 

PASSOS (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.

São Paulo, 25 de outubro de 2016.

José Carlos Ferreira Alves

relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível n° 0041261-22.2012.8.26.0002

Apelante: Luiz Eduardo Auricchio Bottura

Apelada: Rojane Theodoro Oliveira 

Comarca: São Paulo  Foro Regional de Santo Amaro 

MM. Juiz de 1ª Instância: Guilherme Silva e Souza

VOTO nº 26530

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL  RESPONSABILIDADE CIVIL  

Ação Indenizatória  Calúnia e difamação  Sentença de 

parcial procedência, para condenar a requerida a retirar a 

matéria jornalística  Responsabilidade civil comprovada  

Abuso ao direito a informação  Arbitramento do quantum 

indenizatório a título de danos morais  Recurso provido. 

RELATÓRIO.

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

sentença de fls. 703/707, cujo relatório se adota, que julgou 

parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a 

requerida a retirar a matéria jornalística do site administrado por ela, 

com endereço (ID) já identificado nos autos. Ante a sucumbência 

recíproca, cada parte foi incumbida do pagamento das custas que 

despendeu, bem como em honorários advocatícios de seus 

respectivos patronos. 
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2. Inconformado, insurge-se o apelante alegando sumariamente 

que, embora o magistrado a quo tenha reconhecido a imputação 

de fatos falsos e ofensivos na matéria jornalística veiculada pela 

apelada, no entanto, afastou equivocadamente o dever de 

indenizar. Da mesma forma, a r. sentença julgou procedente o 

pedido de remoção das várias reportagens, contudo, deixou de 

impor multa diária no caso de descumprimento, sendo inócuo o 

comando de remoção das reportagens.

3. Ademais, salienta ser irrelevante que a apelada tenha 

replicado notícias ofensivas de outros sites, pois o fato de outros sites 

terem participado da mesma campanha caluniosa não torna lícito o 

ato da apelada. Além disso, afirma que as reportagens foram 

veiculadas mesmo após a citação válida da ação, sendo irrelevante 

a falta de notificação prévia.  

4. Opostos embargos declaratórios à fl. 781, foram rejeitados à fl. 

784. 

5. Recurso recebido no efeito devolutivo à fl. 901.

6. A apelada, devidamente intimada, não apresentou 

contrarrazões (fl. 1040). 

FUNDAMENTOS.
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7. O recurso merece provimento.

8. Em que pese o entendimento defendido na r. sentença, 

entendo que, no presente caso, a responsabilidade civil da apelada 

restou demonstrada. 

9.  Isto porque, mesmo que o autor tenha sido “alvo da 

divulgação em massa da mesma matéria por inúmeros sites 

jornalísticos hospedados na internet”, fl. 705, não quer dizer que a 

apelada não deva ser responsabilizada pela matéria vinculada ao 

site por ela administrado.

10. Houve, portanto, abuso ao direito de informação, em razão da 

não veracidade do conteúdo divulgado.

11. Feita esta breve análise acerca da responsabilidade civil, passo 

ao quantum indenizatório, a fim de se evitar enriquecimento ilícito do 

autor e, que seja suficiente em seu aspecto punitivo. Vejamos.

12. Entendo razoável a fixação em R$ 5.000,00 a título de 

indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir do 

arbitramento e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, 

contados da citação.

13. Quanto ao pedido de remoção das várias reportagens, de 

rigor a imposição de multa diária no caso de descumprimento no 
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montante de R$ 500,00.

14. Por fim, no que tange a sucumbência, acará a apelada com o 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% 

sobre o valor da condenação.

15. Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao 

recurso do autor, nos termos da fundamentação supra.

JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES

RELATOR
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