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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2218061-32.2016.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante PATRICIA 
MARA SPINELLI MARCELINO, é agravada SIDNEIA MARA DIOGO DA SILVA 
VIEL.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª 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 Desembargadores GRAVA BRAZIL 
(Presidente) e SALLES ROSSI.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2017.

Alexandre Coelho
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO nº 4414/lmi
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2218061-32.2016.8.26.0000 
AGVTE: PATRICIA MARIA SPINELLI MARCELINO
AGVDA: SIDNEIA MARA DIOGO DA SILVA VIEL 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS   SUPOSTAS 
DIFAMAÇÕES REALIZADAS PELA RÉ CONTRA A 
AUTORA  PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE 
VISA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIRO PARA 
APRESENTAÇÃO DE E-MAIL COM CONTEÚDO 
DIFAMATÓRIO  INDEFERIMENTO - Ausentes os 
requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo 
Civil  Inexistência de elementos concretos que 
demonstrem a existência do e-mail  Prematuro o pedido 
que implica na quebra do sigilo de correspondência entre a 
ré e terceiro, ainda que supostamente contenha difamações 
contra a autora  Ausência de risco de perecimento da prova 
 Autora que sequer justifica o risco da demora em se 

aguardar a dilação probatória - AGRAVO DE 
INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA 

MARIA SPINELLI MARCELINO contra a respeitável decisão copiada a fls. 3 que, nos autos 

da ação da ação de indenização por danos morais por ela proposta em face de SIDNEIA MARA 

DIOGO DA SILVA VIEL, indeferiu o pedido de tutela de urgência. 

A agravante pede a reforma da r. decisão, aos argumentos de 

que: i) os e-mails, embora enviados ao Clube Campineiro de Regatas e Natação, são dirigidas à 

agravante que não teve conhecimento, senão extrajudicialmente, das acusações a ela feitas pela 

agravada; ii) é possível a utilização do poder geral de efetivação para viabilizar a concretude 

das decisões; iii) é incoerente obrigar a agravante a ingressar com medida autônoma em face de 

seu empregador para exibição de mensagem difamatória a seu respeito; iv) a agravante é parte 

hipossuficiente porque é funcionária do Clube, não podendo simplesmente entrar no sistema de 

seu local de trabalho e “pegar” os e-mails. 
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Recebido o recurso, ele foi contrariado. 

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

Versa a causa sobre indenização por danos morais em razão de 

suposta disseminação de difamação realizada pela ré-agravada contra a autora-agravante. 

Segundo consta da inicial, a autora é professora de educação 

física e exerce sua função no Clube Campineiro de Regatas e Natação. Aduz a autora que, em 

razão de supervisionar os treinos da ré, iniciou uma amizade com esta, motivo pelo qual 

contratou a ré para patrocinar os interesses de sua mãe em ação de busca e apreensão. 

Em continuidade, relata que, após a prolação de sentença que 

reconheceu a sucumbência de sua mãe, sua família resolveu substituir a ré por outro advogado, 

o que levou esta, no dia 26/07/2016, a agredir verbalmente a autora em seu local de trabalho na 

presença de vários alunos e outros professores. Narra, ainda, que a ré enviou e-mail ao clube 

denegrindo sua imagem e pedindo a sua imediata demissão. 

Como pedido de tutela de urgência incidental, requereu que 

fosse oficiado ao Clube Campineiro de Regatas e Natação a fim de que ele fornecesse os e-

mails com conteúdo difamatório à pessoa da autora. 

A r. decisão, então, indeferiu a tutela de urgência sob o 

fundamento de que o pedido diz respeito à matéria probatória, cujo ônus é da autora, além de 

não se poder determinar a quem não é parte no feito. 
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A questão submetida a exame se limita ao cabimento de tutela 

provisória, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, segundo o qual a tutela de 

urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sob esta ótica, bem é de se ver que a agravante, pretende, em 

relação a terceiro, a exibição incidental de documento em sede de tutela de urgência.

Ocorre que a autora não trouxe nenhum elemento concreto que 

demonstre a existência do suposto e-mail com conteúdo difamatório, sendo o documento que a 

autora reporta ao diretor do clube a ocorrência de comportamento agressivo da ré (fls. 33/34) e 

o boletim de ocorrência com a versão unilateral dos fatos (fls. 35/38) insuficientes a formar um 

juízo de convicção nesse sentido.

Prematuro, pois, se mostra o pedido, cujo deferimento 

representa a quebra do sigilo de correspondências, a qual é garantido constitucionalmente, não 

havendo, pois, nesta fase processual como determinar ao clube a exibição de correspondência 

entre ele e sua associada, ainda que supostamente seu teor contenha falsas acusações à autora. 

Ademais, não se observa o risco de perecimento de prova, não 

tendo a autora sequer justificado o risco de se aguardar o regular trâmite da ação, com o 

contraditório e a dilação probatório, momento este em que o douto Juízo a quo terá maiores 

elementos para se verificar acerca da necessidade e conveniência da produção da prova em 

comento. 

Deste modo, nenhum reparo comporta a r. decisão.
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Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão 

virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos 

termos do art. 1º da Resolução n.º 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, 

entendendo-se o silêncio como concordância.

Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE 

PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

          ALEXANDRE COELHO

                         Relator
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