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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0008558-41.2011.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante 
NATHALIA BOMBONATTI SEGATTO, é apelado DARIO PACHECO DE 
MORAIS.

ACORDAM, em 20ª Câmara Extraordinária 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 SALLES 
ROSSI (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARCIA DALLA 
DÉA BARONE.

São Paulo, 10 de novembro de 2016. 

Moreira Viegas
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível: 0008558-41.2011.8.26.0659

Comarca: Vinhedo

Apelante: NATHALIA BOMBONATTI SEGATTO

Apelado: DARIO PACHECO DE MORAIS 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS  
Instauração de inquérito policial para apuração de 
falsidade ideológica, formação de quadrilha e difamação 

 Notitia criminis que reflete exercício regular de direito 
 Réu que foi absolvido pela acusação de denunciação 

caluniosa, relativamente aos fatos imputados à ora 
autora - Ausência de dolo ou má-fé  Mero 
aborrecimento, que não enseja reparação por dano 
moral  Sentença mantida  Recurso desprovido.  

VOTO Nº 17768

Apelação interposta em face de r. sentença de 

fls. 195/196 que, nos autos de ação de indenização por danos morais, 

julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios no valor 

de R$1.000,00 (mil reais). 

Alega a apelante que o apelado acusou-a 

falsamente da prática de crimes, acarretando-lhe danos morais. Sustenta 

que foi submetida a constrangimento perante familiares e, principalmente, 

em seu meio social e profissional (fls. 203/207). 

Recurso preparado, recebido no duplo efeito.

 

Contrarrazões às fls. 215/222.

 

É o relatório.

Pretende a autora ser indenizada pelos danos 

morais que alega ter sofrido em virtude de ter o réu apresentado à autoridade 
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policial notitia criminis, ensejando a instauração de inquérito policial, para 

averiguação de falsidade ideológica, formação de quadrilha e difamação, 

imputando-lhe a falsificação de sua assinatura em documento de renúncia à 

presidência do partido PSDB municipal. 

Como regra geral, o oferecimento de notitia 

criminis configura exercício regular de direito e como tal não caracteriza ato 

ilícito a ensejar reparação (artigo 188, inciso I, do Código Civil). 

Acrescente-se, ainda, que a notificação de 

condutas criminosas à autoridade competente atende aos interesses da 

coletividade, visto que práticas proibidas pelo ordenamento jurídico devem 

ser coibidas e devidamente sancionadas. Ademais, trata-se de legítimo 

exercício da cidadania assegurado nos artigos 5º, §3º e 27, ambos do 

Código de Processo Penal, revelando, em verdade, um dever do cidadão.

Nesse sentido, esclarece Sergio Cavalieri Filho 

que “é dever moral e legal de todos levar ao conhecimento da autoridade 

competente a ocorrência de fato ilícito, mormente quando circunstâncias do 

evento autorizam supor a existência de crime”1. 

Não obstante, havendo provas de que o 

denunciante agiu dolosamente, com consciência da inocência do acusado, 

restará caracterizado o dever de indenizar. Isso porque, nessas 

circunstâncias, a notitia criminis deixa de ser um exercício regular de direito 

para se transformar em abuso de direito (artigo 187, do Código Civil).

A esse respeito, ministra Rui Stoco que só há 

dever de indenizar se “o autor da acusação tivesse consciência de que 

imputava a outrem crime, sabendo ser ele inocente” 2.

1 Programa de Responsabilidade Civil. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 82. 
2 Tratado de Responsabilidade Civil, 6. ed., p. 8260.
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Na hipótese vertente, os elementos probatórios 

coligidos demonstram que o réu não agiu com dolo de prejudicar 

injustamente a autora.

Com efeito, após ter apresentado a notitia 

criminis à autoridade policial, o ora réu foi denunciado pela prática do delito 

de denunciação caluniosa, tendo sido absolvido naquela esfera (fls. 

173/174). 

Assim, comprovada, inequivocamente, a 

ausência de dolo por parte do réu, de modo que sua conduta caracteriza 

exercício regular de direito, conforme já explanado. 

Corroborando com o entendimento acima 

explicitado, a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. DANOS SOFRIDOS APÓS O 
EXAURIMENTO DO VÍNCULO TRABALHISTA. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO 
POR DECISÃO MONOCRÁTICA. 
POSSIBILIDADE. ARTIGO 557 DO CPC. 
IMPUTAÇÃO DE CRIME DE FURTO A 
EMPREGADO. COMUNICAÇÃO À 
AUTORIDADE POLICIAL. DANO MORAL. 
AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 
RECURSO DESPROVIDO.
1. O entendimento desta Corte é no sentido de 
que a ação de indenização por danos morais e 
materiais ajuizada por ex-empregado contra ex-
empregador, embora tenha remota ligação com a 
extinção do contrato de trabalho, não possui 
natureza trabalhista, fundando-se nos princípios 
e normas concernentes à responsabilidade civil.
Precedentes específicos.
2. Não viola o artigo 557 do CPC a decisão 



PODER JUDICIÁRIO

  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0008558-41.2011.8.26.0659 5

monocrática do relator que nega seguimento a 
recurso especial manifestamente inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com 
súmula ou jurisprudência dominante do 
respectivo Tribunal, do STF ou do STJ.
3. A comunicação de ocorrência à autoridade 
policial de fato que, em tese, configura crime 
(subtração de dinheiro) ou o pedido de apuração 
de sua existência e autoria, suficientes a ensejar 
a abertura de inquérito policial, corresponde ao 
exercício regular de direito por parte do lesado. 
Exclusão da responsabilidade civil. Aplicação do 
art. 160, I, do CC/16 (art. 188, I, do CC/2002).
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 
738.639/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 05/10/2010, DJe 15/10/2010, grifo nosso)

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. 
DENÚNCIA À POLÍCIA SOBRE A SUPOSTA 
PRÁTICA DE CRIME. INFORMAÇÃO 
EQUIVOCADA. IMPRUDÊNCIA E EXCESSO 
CARACTERIZADOS. CULPA. 
RESPONSABILIZAÇÃO. VALOR. 
MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO 
(SÚMULA 283 DO STF). RECURSO 
DESPROVIDO.
I. Em princípio, não dá ensejo à 
responsabilização por danos morais o ato 
daquele que denuncia à autoridade policial 
atitude suspeita ou prática criminosa, porquanto 
tal constitui exercício regular de um direito do 
cidadão, ainda que, eventualmente, se verifique, 
mais tarde, que o acusado era inocente ou que 
os fatos não existiram.
II. Todavia, configura-se o ilícito civil indenizável, 
se o denunciante age com dolo ou culpa, e seu 
ato foi relevante para produção do resultado 
lesivo (REsp n. 470.365/RS, Relatora Ministra 
Nancy Andrighi, 3ª Turma, unânime, DJU de 
01.12.2003 e REsp n. 721.440/SC, Rel. Min. 
Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, 
unânime, DJU de 20.08.2007).
III. Caso em que houve imprudência e excesso 
dos recorrentes, que além de fornecer 
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informação equivocada, ameaçou anteriormente 
a autora com vários telefonemas e, inclusive, de 
fornecer uma suposta gravação à mídia para 
divulgação.
IV. Reconhecida a responsabilidade da 
recorrente, cabível a indenização, quantificada, 
no caso, em valor não abusivo.
V. A ausência de impugnação específica a 
fundamento que sustenta o acórdão recorrido 
impede o êxito do recurso especial pela 
incidência da Súmula n. 283 do STF.
VI. Recurso especial desprovido.” (REsp 
1040096/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO 
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 
08/02/2011, DJe 22/02/2011, grifo nosso). 

Finalmente, imperioso salientar que o fato não 

tomou tamanha proporção capaz de macular a honra e imagem da autora. 

Em suma, ausente menoscabo de natureza moral, a autora sofreu meros 

aborrecimentos, que não configuram o dano moral indenizável.

Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso. 

JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS

Relator
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