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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0004485-86.2012.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante ANDRE 
LUIZ DA SILVA, é apelado CAMILA MEIRE DE PAULA.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao 
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ALVARO PASSOS (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.

São Paulo, 13 de dezembro de 2016

ROSANGELA TELLES

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 6668

APELAÇÃO Nº: 0004485-86.2012.8.26.0466

APELANTE: ANDRE LUIZ DA SILVA 

APELADA: CAMILA MEIRE DE PAULA e GOL DE PLACA

COMARCA: PONTAL

JUIZ: CAROLINA NUNES VIEIRA

JP

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. 
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. Pessoa jurídica 
que deve permanecer no polo passivo da demanda. Teoria 
da asserção. Condições da ação que devem ser analisadas 
em abstrato. Sócia que agiu, segundo a narrativa exposta 
na inicial, na qualidade de representante da sociedade que 
integra. Priorização da decisão meritória.  DIFAMAÇÃO E 
INJÚRIA. Ausência de demonstração suficiente de ofensas 
dirigidas do apelante. Ao autor cabe a comprovação do fato 
constitutivo do seu direito. Inteligência do art. 333, I do 
CPC/73. Conjunto probatório que não conduz ao 
acolhimento do pleito autoral. Improcedência mantida. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença de fls. 

139/142, cujo relatório adoto, que julgou improcedente a ação de indenização por danos 

morais, condenando o apelante no pagamento da verba sucumbencial, ressalvada a 

concessão da benesse da gratuidade de justiça. No mesmo ato, extinguiu o feito sem 

resolução meritório frente à coapelada GOL DE PLACA (CAMILA MEIRE DE PAULA 

ME), por entender ser esta para ilegítima para compor o polo passivo da demanda. 

Inconformado, o apelante sustenta a fls. 144/150, em síntese, que a 

coapelada GOL DE PLACA é plenamente legítima para compor a demanda na qualidade 

de ré, uma vez que o entrevero decorreu de dívida contraída deste estabelecimento, 

sendo que a coapelada CAMILA MEIRE DE PAULA, responsável pelas ofensas levadas 

a efeito, é sócia desta pessoa jurídica. Afirma que o depoimento testemunhal de 

JOCÁSSIA comprova que a cobrança de valores se deu de forma vexatória, confirmando 

estar presente na data dos fatos. Pugna pela condenação dos ex adversos a título de 

danos morais. Requer a reforma do r. decisum.        

Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0004485-86.2012.8.26.0466 - Pontal - VOTO Nº 3/7

(fls. 155/158). 

É o relatório.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão guerreada fora proferida 

sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Quando da interposição deste recurso, 

ainda não vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as disposições daquela legislação 

devem ser observadas.

O apelante ANDRE LUIZ DA SILVA promoveu ação de indenização por 

danos morais em face de CAMILA MEIRE DE PAULA e GOL DE PLACA (CAMILA 

MEIRE DE PAULA ME).

 Segundo alega na petição inicial, no dia 21.10.2012, a coapelada 

CAMILA MEIRE DE PAULA, no interior da Escola Estadual Professor Basílio Rodrigues 

da Silva, situada no município de Pontal, teria começado a proferir dizeres como “você 

tem que me pagar o que me deve”; “vamos acertar isso hoje”; “foi muito feio o que você 

fez”; e “por que você não paga o que me deve?”.

Referidas exortações diriam respeito à dívida contraída pelo apelante 

perante a pessoa jurídica GOL DE PLACA, decorrente de rateio de alimentos e bebidas 

levado a efeito por jovens que realizaram uma confraternização no estabelecimento.

Sentindo-se lesionado moralmente, o apelante ajuizou a presente 

demanda indenizatória, a qual fora julgada integralmente improcedente pelo Juízo a quo, 

ante a ausência de comprovação dos fatos elencados na inicial. No que tange à 

coapelada GOL DE PLACA, o feito fora extinto sem resolução do mérito, uma vez ter 

considerado o Juízo a quo ser a pessoa jurídica parte ilegítima para integrar o polo 

passivo da demanda.

É contra esta r. sentença que se volta o recorrente.

Pois bem.

No que tange à legitimidade passiva ad causam da pessoa jurídica, 

com razão o recorrente. 

Sobre o tema, destaca CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, in verbis:
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Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou 
demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela 
depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-
se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, 
seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma 
demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte 
legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, 
também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação 
como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa. 1

Tomando-se por base a teoria da asserção, as condições da ação 

devem ser analisadas in abstrato, de tal sorte que o exame profundo dos fatos e 

fundamentos trazidos à baila importa em resolução do mérito propriamente dito. Esse 

entendimento traz efetividade ao postulado constitucional da segurança jurídica (art. 5°, 

caput, CF), uma vez que impossibilita a rediscussão sem termo das decisões submetidas 

à coisa julgada meramente formal.

Mencionada posição é referendada por Humberto Theodoro Júnior, 

segundo o qual “o momento próprio para se avaliar a presença, ou não, das condições 

da ação é o estágio de saneamento do processo, quando ainda faltam os elementos de 

convencimento completos para que se possa certificar, de maneira definitiva, a 

procedência ou improcedência da demanda”. 2

Nesse contexto: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. 
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM INTEGRANTE DE QUINHÃO HEREDITÁRIO 
CEDIDO A TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
1. Tem prevalecido na jurisprudência desta Corte o entendimento de que 
as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser 
aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações 
deduzidas na petição inicial.
2. Assim, faltará legitimidade quando possível concluir, desde o início, a 
partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não se pode 
desenvolver válida e regularmente com relação àquele que figura no 
processo como autor ou como réu. Quando, ao contrário, vislumbrada a 
possibilidade de sobrevir pronunciamento de mérito relativamente a tais 
pessoas, acerca do pedido formulado, não haverá carência de ação.
3. No caso dos autos, a petição inicial afirma que o de cujos era o legítimo 
proprietário do imóvel. Nesses termos, impossível sustentar, a partir do que 
fixado pela teoria da asserção, que o espólio seja parte ilegítima para ajuizar 

1 Instituições de Direito Processual Civil, v. II 6ª ed. São Paulo, Malheiros: 2009 p. 313.
2 THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 

2014.  p. 85.
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ação reivindicatória quanto a esse bem.
4. A alegação trazida em sede de contestação, no sentido de que o imóvel 
integrava quinhão hereditário cedido a terceira pessoa denota circunstância 
que deve ser sopesada no momento do julgamento do próprio mérito da 
demanda. O fato de o espólio ser ou não o proprietário do bem repercute na 
procedência ou improcedência do pedido, não na análise das condições da 
ação.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. 3 (g.n.)

In casu, da leitura da inicial constata-se que a litisconsorte CAMILA, ao 

cobrar o apelante a ANDRÉ, o fez na qualidade de representante da coapelada GOL DE 

PLACA, haja vista ser sócia de referida pessoa jurídica, motivo pelo qual ambas devem 

ocupar o polo passivo da demanda.

Ademais, há de se priorizar a solução meritória das demandas, na 

medida em que, ao embasarem a coisa julgada material, produzem maior certeza no 

sistema jurídico. 

Mas no que tange ao meritum causae, entretanto, sem razão o 

recorrente. 

Da simples leitura da exordial, percebe-se que as frases que o apelante 

afirma serem atribuídas a ele pela apelada não são de tal monta a gerarem lesões a 

direitos extrapatrimoniais. As expressões “você tem que me pagar o que me deve”, 

“vamos acertar isso hoje”, “foi muito feio o que você fez”, muito embora possam gerar 

dissabor, não são aptas a lesarem a honra de um sujeito, ainda mais se ditas de forma 

harmônica e pacífica.

Ademais, o conjunto probatório carreado aos autos não conduz à 

acolhida da pretensão autoral. O depoimento das testemunhas ANDRÉ e LEONARDO 

não são de muita valia, uma vez que os dois confessaram não terem presenciado os 

acontecimentos que dão base à causa de pedir.

A testemunha GISELE, arrolada pela apelada CAMILA, narrou que esta 

haveria apenas perguntado com tranquilidade a ANDRÉ quando efetuaria o pagamento 

que lhe devia, sem que daí adviessem maiores consequências gravosas a macular a 

honra do apelante.

3 AgRg nos EDcl no REsp 1035860/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014.
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A testemunha JOCÁSSIA, arrolada pelo recorrente, é enfática ao 

afirmar que em momento algum CAMILA haveria proferido impropérios ou palavras de 

baixo calão. 

Muito embora referida testemunha alegue que a coapelada tenha 

proferido o termo “caloteiro”, nada mais nos autos reforça tal tese, sendo que a 

expressão nem mesmo é trazida nas razões da petição inicial. 

Destarte, o Juízo de origem bem pontuou que o apelante não haveria 

comprovado a contento os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I do 

CPC/73.

Saliente-se, ainda, que mesmo fosse reconhecida relação de consumo 

entre os litigantes, tal fato por si só não é suficiente para conduzir à inversão do ônus da 

prova.

Assim o é porque a distribuição do ônus probandi, segundo a lei 

consumerista, depende da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua 

hipossuficiência para comprovar as alegações deduzidas4.

No caso concreto, nenhuma das condições se faz presente. De fato, 

não decorre da máxima da experiência que a sócia de determinada pessoa jurídica vá 

até uma escola proferir injurias e difamações contra devedor da quantia ínfima de R$ 

25,00. Ademais, caso verdadeiros os fatos, não haveria dificuldade por parte do 

recorrente em comprová-los a contento, na medida que, segundo alega, os atos 

vexatórios se deram perante a presença de terceiros.   

Destarte, relativamente ao mérito da causa, a r. sentença vergastada 

deve ser integralmente mantida.

Na hipótese de oposição de embargos de declaração contra o 

presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se manifestarem no 

próprio recurso a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos 

4 Art. 6º São direitos básicos do consumidor:  VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências;
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do art. 1º da Resolução nº 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, 

entendendo-se o silêncio como concordância.

Diante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL  PROVIMENTO ao 

recurso, apenas para reconhecer a legitimidade de parte da coapelada GOL DE PLACA 

(CAMILA MEIRE DE PAULA ME).

  

ROSANGELA TELLES

Relatora
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