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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1023510-26.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do 
Campo, em que é apelante FERNANDA HOLANDA DA FONSECA 
ALVES, é apelada POLLYANA COSTA PRADO.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam a r. 
sentença recorrida, determinando a devida instrução do feito e 
posterior prolação de sentença com base nas provas produzidas 
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), 
GIFFONI FERREIRA E ROSANGELA TELLES.

São Paulo, 3 de abril de 2018. 

José Carlos Ferreira Alves
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível nº 1023510-26.2016.8.26.0564

Apelante: Fernanda Holanda da Fonseca Alves

Apelada: Pollyana Costa Prado

Comarca: São Bernardo do Campo

MM. Juiz de 1ª Instância: Ivo Roveri Neto

VOTO Nº 30569

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL  DANOS MORAIS  

Julgamento antecipado da lide  Cerceamento de 

defesa verificado  Necessidade de produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal das partes 

e apresentação de áudios de WhatsApp  Sentença 

anulada.

RELATÓRIO.

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela 

autora às fls. 105/118 contra a r. sentença de fls. 99/102, cujo 

relatório se adota, que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais, por entender que as ofensas se 

deram em âmbito privado e não tiveram o condão de atingir 

a honra da autora, sendo certo que já havia animosidade 

entre as partes em virtude de ação de alimentos e de guarda 

do menor, filho do marido da apelante.
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2. Irresignada, insurge-se a apelante, alegando, em 

síntese, que, ao contrário da fundamentação do i. magistrado 

singular, sofreu humilhação pública no dia da competição de 

natação do menor Gabriel, em frente aos professores, pais e 

alunos da escola na qual ele estuda como se a requerente 

fosse irresponsável e não cuidasse bem de seu filho, não se 

tratando de mero mal entendido, como quer fazer crer a 

requerida. Alega, outrossim, que, apesar dos processos 

judiciais envolvendo seu marido e a requerida, nunca houve 

animosidade entre as partes, o que foi comprovado com os 

laudos da assistente social juntados às fls. 75/94. Relata, ainda, 

que a apelada a xingou de “songa, monga, loira aguada, 

gorda horrorosa” disse que “como eu não preciso de marido 

também pra me bancar, igual você que até o Thiago paga 

até o teu crédito, que fez faculdadezinha pelo FIES, quis dar 

golpezinho no patrãozinho” “meu filho veio saudável, lindo 

maravilhoso e o teu veio bichadinho” e, ainda “não sou 

obrigada a aturar vagabunda, gorda que quer dar o golpe 

nas pessoas, tá bom a pobrezinha que fez FIES” “tá bom o 

pobrezinho do Gabriel vai te amar mais, vai se f**, cachorro de 

rua, o Gabriel passa a mão se acha ele não vai passar a mão 

em você, é a mesma laia, cacho de rua, cachorrinho de rua”. 
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Por fim, após a sentença, a apelante afirma que a apelada 

postou “Matar um leão por dia é fácil, difícil é enfrentar as 

antes” #justiçafezjustiça #aprendeu #burra #oportunista 

#seferrou #rindomuito #vaitrabalhar #elasabequeépraela.

3. Contrarrazões apresentada às fls. 124/130.

FUNDAMENTOS.

4. A questão a ser julgada depende de maior dilação 

probatória, sem a qual não é possível aferir a veracidade 

narrada pelos fatos ora alegados, não podendo se admitir, 

nesse caso, o julgamento antecipado do mérito tal qual obrou 

o i. magistrado singular, pois os elementos dos autos não 

autorizavam - sem a devida instrução - o decreto de 

procedência ou de improcedência da ação.

5. Assim, é de se acolher o pedido da autora a fim de que 

sejam produzidas as provas requeridas, especialmente a prova 

testemunhal, diante da alegada humilhação sofrida em 

público no dia da prova de natação do menor Gabriel em 

frente aos professores, pais e alunos, bem como a 

apresentação dos áudios de WhatsApp enviados pela 

requerida à requerente, no qual denota-se graves ofensas 
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desferidas pela apelada à apelante, sendo certo que o envio 

dos áudios transcritos sequer foram impugnados pela 

requerida.

6. As alegações do autor de que não obteve qualquer 

informação sobre o que estava sendo feito com sua esposa 

parece encontrar lastro no depoimento do próprio médico (fls. 

222/223), quando refere que “não se recorda de ter sido 

procurado por um membro da família” se comparado com o 

depoimento da enfermeira (fls. 224), que afirma que a família 

procurou obter informações sobre a paciente e foi orientada a 

procurar o médico.

 7. Assim, diante da patente necessidade de produzir as 

provas acima referidas, converto o julgamento em diligência 

para que seja realizadas as provas testemunhal, depoimento 

pessoal das partes e apresentação dos áudios de WhatsApp, 

avaliando-se as provas a ser produzidas para verificar se 

houve, de fato, ofensa ensejadora do pagamento de 

indenização por danos morais.

8. Diante do exposto, pelo meu voto, ANULO a r. sentença 

recorrida, determinando a devida instrução do feito e 
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posterior prolação de sentença com base nas provas 

produzidas, nos termos da fundamentação supra.

JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES

RELATOR
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