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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1006778-
91.2014.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelada FULVIA 
CHICLEPOCA, é apelado/apelante JOSE BARBOSA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. V.U.", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores DONEGÁ 
MORANDINI (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 5 de dezembro de 2017.

VIVIANI NICOLAU
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº : 26307
APELAÇÃO Nº   : 1006778-91.2014.8.26.0223
COMARCA : GUARUJÁ 
APTE/APDA. : FULVIA CHICLEPOCA OLIVA PAULO
APDO/APTE.  : JOSÉ BARBOSA FILHO

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MACHADO DA SILVA

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos 
morais. Ofensas perpetradas pela requerida em rede 
social. Sentença de procedência, com condenação da ré 
ao pagamento de indenização por danos morais no 
valor de R$ 10.000,00. Inconformismo de ambas as 
partes. 
1. Apelo da demandada. Preliminar de nulidade da 
sentença por cerceamento defensório. Julgamento 
antecipado da lide, porém, que observou o artigo 355, 
inciso I, do CPC. Aplicação do Enunciado n. 9 desta 3ª 
Câmara de Direito Privado. Provas coligidas nos autos, 
ademais, indicativas de que a requerida ofendeu o autor 
por meio de postagem na internet. 
2. Apelo do demandante. 'Quantum' indenizatório 
fixado adequadamente diante das peculiaridades do 
caso concreto.
3. Manutenção da r. sentença pelos seus próprios 
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento 
Interno deste E. Tribunal de Justiça. 
NEGADO PROVIMENTO AOS 
RECURSOS”.(v.26307).

JOSÉ BARBOSA FILHO ingressou com 
“ação de indenização por danos morais” contra FULVIA 
CHICLEPOCA OLIVA PAULO, havendo sido julgada 
parcialmente procedente (fls. 60/62  data da prolação: 24 de 
fevereiro de 2017). A ré foi condenada a suportar os ônus da 
sucumbência, restando a verba honorária arbitrada em 20% do valor 
da condenação, com a ressalva de que a sucumbente é beneficiária da 
assistência judiciária gratuita. 

Dois os recursos.
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Inconformada, a ré interpôs apelação, 
suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento 
defensório em virtude do julgamento antecipado da lide. No mérito, 
sustenta, em síntese, que nunca ofendeu o autor e que iria provar tal 
fato com prova testemunhal e pericial. Afirmou que não se pode 
concluir que a declaração postada na internet partiu de seu 
computador. Pleiteia, eventualmente, redução do valor fixado a título 
de indenização por danos morais (fls. 64/67).

De seu turno, o autor interpôs recurso 
adesivo, requerendo a majoração do 'quantum' indenizatório (fls. 
74/77). 

Dispensados de preparo, ambos os recursos 
foram processados e contrariados (fls. 70/73 e 79/81).

Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 
85).

É O RELATÓRIO. 

Inicialmente, cumpre afastar a prefacial de 
nulidade da sentença por cerceamento defensório suscitada pela ré.

De fato, o julgamento antecipado da lide bem 
observou o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a 
causa já estava madura para ser decidida, sendo desnecessária a 
produção de outras provas.

No caso em tela, aplica-se o Enunciado 9 
desta Câmara, verbis: 'Pacificado que, sendo o juiz o destinatário da 
prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua 
realização. Havendo nos autos elementos de prova documental 
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a lide. Aplicação 
da Teoria da Causa Madura'.

Bem por isso, afasta-se a referida preliminar. 

No mérito, os recursos não são providos. 
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Consigne-se, nesse passo, que o pleito do 
autor, consoante a r. sentença, funda-se nos seguintes fatos: “(...) a 
requerida o caluniou por meio de mensagens publicadas nas redes 
sociais, lhe imputando condutas criminosas, chamando-o de 
estuprador que praticou violência contra a própria filha (...) 
Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos 
danos morais suportados...” (fls. 60). 

A r. sentença julgou a ação procedente para 
condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00 a título de 
indenização por danos morais, com correção e incidência dos juros 
legais a partir da data da prolação da referida decisão. 

Com efeito, a r. sentença deve ser 
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os 
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo não 
provimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno 
deste Egrégio Tribunal de Justiça.

 O art. 252 do Regimento Interno deste 
Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o 
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão 
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”. 

Na Seção de Direito Privado deste Egrégio 
Tribunal de Justiça de São Paulo, o dispositivo regimental tem sido 
largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil 
repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável 
duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros: Apelação 
99406023739-8, Rel. Des. ELLIOT AKEL, em 17/06/2010; AI 
990101539306, Rel. Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY, em 
17/06/2010; Apelação 99402069946-8, Rel. Des. PAULO 
EDUARDO RAZUK, em 08/06/2010; Apelação 99405106096-7, Rel. 
Des. NEVES AMORIM, em 29/06/2010; Apelação 99404069012-1, 
Rel. Des. JOSÉ ROBERTO BEDRAN, em 22/06/2010; Apelação 
99010031478-5, Rel. Des. BERETTA DA SILVEIRA, em 
13/04/2010; Apelação 9940500973556, Rel. Des. JAMES SIANO, em 
19/05/2010; Apelação 99401017050-8, Rel. Des. JOSÉ JOAQUIM 
DOS SANTOS, em 27/05/2010; Apelação nº 99404080827-0, Rel. 
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Des. ALVARO PASSOS, em 17/09/2010; Apelação 99404073760-8, 
Rel. Des. PAULO ALCIDES, em 01/07/2010; AI nº 99010271130-7, 
Rel. Des. CAETANO LAGRASTA, em 17/09/2010; Apelação 
99109079089-9, Rel. Des. MOURA RIBEIRO, em 20/05/2010; 
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. LUIZ ROBERTO 
SABBATO, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, 
Rel. Des. EDGARD JORGE LAUAND, em 13/04/2010; Apelação 
991.09.0841779, Rel. Des. SIMÕES DE VERGUEIRO, em 
09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. PAULO ROBERTO 
DE SANTANA, em 09/06/2010; Apelação nº 99208049153-6, Rel. 
Des. RENATO SARTORELLI, em 01/09/2010; Apelação nº 
992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. CESAR LACERDA, em 
27/07/2010; Apelação nº 99206041759-4, Rel. Des. EDGARD ROSA, 
em 01/09/2010; Apelação nº 99209075361-4, Rel. Des. PAULO 
AYROSA, em 14/09/2010; Apelação nº 99202031010-1, Rel. Des. 
MENDES GOMES, em 06/05/2010; Apelação nº 99010031067-4, 
Rel. Des. ROMEU RICUPERO, em 15/09/2010.  

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem 
prestigiado este entendimento quando predominantemente reconhece 
"a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor 
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que 
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no 
decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2ª Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO 
DE NORONHA, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2ª Turma, Rel. 
Min. CASTRO MEIRA, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2ª 
Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j . 17.12.2004 e REsp n° 
265.534-DF, 4ª Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j de 
1.12.2003).

E também o Colendo Supremo Tribunal 
Federal tem decidido correntemente que é possível adotar os 
fundamentos de parecer do Ministério Público para decidir, assim o 
tendo feito recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro 
DIAS TOFFOLI, nos RE 591.797 e 626.307, em 26.08.2010, em que 
assenta, textualmente, o que segue: “Acompanho na íntegra o parecer 
da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-o como 
fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1006778-91.2014.8.26.0223 -Voto nº 26307 – DVN 6

a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator” 
(Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro CARLOS BRITTO, DJ 
16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ 
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro NÉRI DA SILVEIRA, 
DJ 01/08/2000).

Nos termos da r. sentença:

“(...) À vista da documentação trazida aos autos, as 
manifestações da requerida publicadas na internet, conforme constou 
nos documentos de fls. 12/13, ultrapassaram os limites da livre 
manifestação do pensamento ou do direito de crítica, já que ela, ao 
imputar atos criminosos ao autor, fere-lhe a dignidade, o decoro e a 
imagem social.

Os fatos atribuídos ao autor são graves, e ficaram 
disponíveis para um indeterminado número de pessoas, ferindo a sua 
imagem, independentemente da suposta veracidade das informações, na 
medida em que a ré não tem a incumbência de divulgar publicamente 
informações sobre quem quer que seja. Ainda mais quando tais 
informações atingem a imagem da pessoa, e são prestadas sem qualquer 
tipo de amparo na verdade. Pelo menos no meio em que foram proferidas 
as declarações da ré...” (fls. 61).

Observe-se, ainda, que, embora a ré tenha 
afirmado em suas razões recursais que não ofendeu o autor e que não 
se sabe de forma concreta se a ofensa partiu de seu computador, há 
que se esclarecer que, em sua peça defensória, em momento algum 
ela, ré, afirma que não escreveu as declarações imputando ao autor a 
prática de estupro contra a própria filha (fls. 35/39). 

Somente em suas razões recursais a requerida 
afirma que o autor não demonstrou que a ofensa divulgada em rede 
social partiu de seu computador.

Aliás, a requerida até confirma o conteúdo do 
“post” publicado na rede social ao argumentar que: “(...) a Ré não 
praticou o crime de calúnia e difamação contra o Autor, apenas é 
notório conhecimento no bairro que o Autor já teve problemas com a 
Justiça criminal e hoje faz parte de igreja evangélica alojada no 
bairro” (fls. 37  último parágrafo).
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Bem se vê que não houve impugnação 
específica e oportuna da alegação efetuada na petição inicial de que 
foi a ré quem postou a declaração nas redes sociais.

Daí porque não há se afastar a condenação da 
requerida ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto a 
prática de ofensas foi demonstrada e por si só ensejam a configuração 
do dano extrapatrimonial indenizável.

Demais disso, o 'quantum' indenizatório 
fixado na sentença (R$ 10.000,00) também não comporta alteração, 
porquanto adequado e razoável para as peculiaridades do caso em tela.

Isso porque o valor da indenização deve ser 
suficiente para reprimir a ré e, com isso, evitar que pratique novos atos 
que possam provocar danos contra quem quer que seja. 

A ré não demonstrou que não tem condições 
de suportar a indenização arbitrada na r. sentença, eis que, conquanto 
afirme que exerce a função de 'vendedora', não apresentou seus 
demonstrativos de pagamento ou qualquer outro documento que 
indique a sua efetiva capacidade financeira.

Por outro lado, não se pode considerar a 
quantia de R$ 10.000,00 elevada para casos como o dos autos, 
considerando-se a potencial repercussão negativa que causam tais 
ofensas na vítima. 

E outros fundamentos são dispensáveis diante 
da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui 
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, 
nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal 
de Justiça.

Por fim, há se destacar que a verba honorária 
não é majorada, porquanto já fixada no máximo permitido pelo 
ordenamento legal (20% do valor da condenação). 

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO 
AOS RECURSOS.

 
VIVIANI NICOLAU

                       Relator
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