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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1003072-62.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante LUCIENE 
DEMORI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RAMIN SHAMS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 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 Desembargadores RUI CASCALDI 
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E LUIZ ANTONIO DE GODOY.

São Paulo, 28 de maio de 2018.

Christine Santini
Relatora

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível nº 1003072-62.2016.8.26.0019 – Americana 
Apelante: Luciene Demori 
Apelado: Ramin Shams 
Juiz Prolator: Fabiana Celil Canfour de Almeida 
TJSP  (Voto nº 30.199)

Apelação Cível.

Ação de indenização por danos morais  Réu que ofereceu 
queixa-crime imputando à autora a prática de crimes de 
injúria, calúnia e difamação, fato que teria ocasionado 
danos morais à autora  Sentença que julgou 
improcedente a ação  Queixa-crime oferecida pelo ora 
réu em razão do envio de e-mails que, segundo a autora, 
teriam lesado sua honra objetiva e subjetiva  Queixa-
crime oferecida com base em identificação de IP  
Oferecimento de queixa-crime perante a autoridade 
competente caracterizadora de exercício regular de 
direito  Ausência de “animus injuriandi vel diffamandi” 
 Não caracterização de excesso  Ação penal que 

resultou na absolvição da autora por falta de provas  
Manutenção da R. Sentença.

Nega-se provimento ao recurso de apelação.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais movida 

por Luciene Demori em face de Ramin Shams, alegando, em síntese, que o 

réu ofereceu queixa-crime imputando à autora a prática dos crimes injúria, 

difamação e calúnia. No referido processo criminal foi proferida sentença 

absolutória em favor da autora. Assim, em razão dos danos morais 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1ª Câmara de Direito Privado

Apelação nº 1003072-62.2016.8.26.0019 - Voto nº 30.199

3

decorrentes da injusta acusação sofrida e seus desdobramentos, postula a 

condenação do réu ao pagamento de indenização pelo dano moral no valor de 

R$ 440.000,00. 

A ação foi julgada improcedente. A autora foi condenada ao 

pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, observada a 

gratuidade da justiça (fls. 191/195).

Inconformada, apela a autora, postulando, em síntese, a 

reforma da sentença, com a total procedência da ação (fls. 197/208).

Processado regularmente o recurso, foram apresentadas 

contrarrazões, em que se alega litigância de má-fé da apelante (fls. 210/227).

Não houve oposição das partes ao julgamento virtual, 

conforme certidão de fls. 236.

É o relatório.

2. O recurso de apelação não merece provimento.

Segundo consta da inicial, a autora teria sido acusada 

injustamente pelo réu de ter praticado crimes de calúnia, injúria e difamação, 

fato que ocasionou a instauração de processo criminal, ao final julgado 

improcedente por insuficiência de provas. Assim, pretende a autora a 
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condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos morais 

decorrentes do ato ilícito praticado. 

A ação foi julgada improcedente, decisão esta que merece 

ser mantida.

Na hipótese, é necessário analisar se a atuação do réu, ao 

oferecer queixa-crime para apuração da prática dos crimes imputados à 

autora, é apta a ensejar sua responsabilidade civil. E resposta negativa se 

impõe. 

Na hipótese, o réu ofereceu queixa-crime atribuindo à 

autora a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, sob o fundamento 

de que Luciene Demori teria enviado e-mails para vários de seus clientes com 

conteúdos injuriosos, caluniosos e difamatórios, fato que teria prejudicado 

seu comércio e atingido sua honra objetiva e subjetiva. Referida queixa-crime 

deu origem à instauração do processo nº 0017892-45.2012.8.26.0019, que 

tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Americana. 

Conforme consta da queixa-crime de fls.17/26, o ora réu 

Ramin Shams é proprietário da empresa Procolor Produtos e Serviços 

Digitais Ltda., detentora da marca School Picture. Um usuário anônimo, que 

se identificou como “nilson belotto”, teria enviado mensagens eletrônicas a 

vários de seus clientes, com expressões caluniosas, injuriosas, difamatórias e 

preconceituosas contra o querelante e sua empresa. Para averiguar a origem 

das mensagens, o querelante ajuizou duas ações de obrigação de fazer 
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cumuladas com preceito cominatório contra as empresas Google do Brasil 

Internet Ltda. e Net Servicos de Comunicação S.A., obtendo, a final, a 

informação de que a titular da conta era a ora apelante, Luciane Demori. De 

posse desta informação, ofereceu a queixa-crime imputando os crimes à 

autora da presente ação, ora apelante.

Referida queixa-crime foi regularmente recebida e, ao final, 

foi a apelante absolvida em razão de insuficiência de provas, nos termos do 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 60/62), decisão esta 

que transitou em julgado.  

Diante desta narrativa, resta evidente que a queixa-crime foi 

oferecida sem o intuito de caluniar a autora, objetivando o réu tão somente 

levar ao conhecimento da autoridade competente sua suspeita da ocorrência 

dos delitos de injúria, calúnia e difamação, com base na identificação do IP. 

A comunicação à autoridade acerca da ocorrência de um 

crime, diga-se, caracteriza exercício regular de direito, já que qualquer pessoa 

pode recorrer aos órgãos competentes para apuração de eventuais fatos 

criminosos de que tome conhecimento, o que não caracteriza, em hipótese 

alguma, dano moral à autora, ora apelante. Não existe no teor da queixa-

crime qualquer elemento capaz de gerar ofensa à honra, decoro, paz interior, 

crenças íntimas, liberdade, vida ou integridade corporal da apelante, ou 

qualquer outra lesão a seu patrimônio moral. E eventuais diligências 

efetuadas pela autoridade competente no âmbito criminal configuram atos de 

ofício, não podendo caracterizar dano moral. 
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Não houve, portanto, imputação indevida dos crimes de 

injúria, calúnia e difamação à autora, mas tão-só comunicação dos fatos às 

autoridades competentes para apuração e tomada das providências cabíveis. 

Verifica-se, portanto, que havia elementos para que a autora 

fosse ré do processo criminal, tanto que a denúncia foi recebida e 

devidamente instruído o processo criminal, culminando com a absolvição por 

insuficiência de provas. 

Deste modo, não há falar em responsabilidade civil do réu 

em razão do processo criminal instaurado contra a autora, inexistindo 

tampouco excesso suscetível de imposição do dever de indenizar, diante da 

ausência de “animus injuriandi vel diffamandi”. 

Assim, era mesmo o caso de improcedência da ação, bem 

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

Anote-se, ainda, ser descabido o pedido de condenação da 

ré por litigância de má-fé, vez que não configurada qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Por fim, em observância ao trabalho adicional realizado em 

grau recursal, ficam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais 

devidos pela autora, ora apelantes, para 15% sobre o valor atribuído à causa, 

observada a gratuidade de justiça.
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3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao 

recurso de apelação.

Christine Santini
Relatora
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