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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000492-36.2017.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante APARECIDA 
GASPANI LEOGNANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SANDRA MARIA ABIB.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

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

São Paulo, 9 de abril de 2018.

Viviani Nicolau
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº : 27314
APELAÇÃO Nº : 1000492-36.2017.8.26.0274
COMARCA : ITÁPOLIS
APTE.  : APARECIDA GASPANI LEOGNANO
APDA.  : SANDRA MARIA ABIB

JUIZ SENTENCIANTE: VINÍCIUS GONÇALVES PORTO 
NASCIMENTO

“DANOS MORAIS. Pleito fundado em ofensa postada no 
Facebook. Alegada insinuação de que a autora, costureira 
contratada da Santa Casa de Itápolis, estava com lençóis 
desaparecidos do hospital em sua casa. Sentença de 
improcedência. Apelo da demandante. Preliminar de nulidade da 
sentença por cerceamento defensório. Julgamento antecipado da 
lide, porém, que bem observou o artigo 355, inciso I, do CPC em 
vigor. Revelia não configurada. Contestação apresentada 
tempestivamente. Postagem efetuada em rede social que  ofendeu 
a autora. Ironia e insinuação descabidas. Se houvesse qualquer 
dúvida a respeito do comportamento daquela trabalhadora, o 
fato deveria ser comunicado às autoridades responsáveis pela 
apuração. Justificativa apresentada pela ré não convincente. 
Configuração do dano moral. Indenização fixada em R$ 
5.000,00. Sentença reformada. Procedência da ação. 
Condenação da ré ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios. RECURSO PROVIDO.” (v.27314). 

APARECIDA GASPANI LEOGNANO 
ingressou com “ação de indenização por danos morais” contra 

SANDRA MARIA ABIB, havendo sido julgada improcedente (fls. 
65/69  data da prolação: 06/11/2017). A autora foi condenada a 
suportar os ônus da sucumbência, restando a verba honorária 
arbitrada em 10% do valor da causa, com a ressalva de que a 
sucumbente é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a autora interpôs apelação, 
suscitando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento 
defensório em virtude do julgamento antecipado da lide. Indica, 
ainda, a configuração da revelia, eis que a contestação foi 
apresentada intempestivamente. No mérito, sustenta, em síntese, 
que os fatos sustentados na petição inicial restaram demonstrados, 
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configurando-se os danos morais passíveis de serem indenizados 
(fls. 73/106).

Dispensado de preparo, o recurso foi 
processado e contrariado (fls. 109/117).

Não houve oposição ao julgamento 
virtual.

É O RELATÓRIO.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar 
de nulidade da sentença por cerceamento defensório, suscitada pela 
autora em suas razões recursais. 

No caso em tela, 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.

Aplica-se, assim, 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 tal prefacial.

De igual modo, não há se acolher a 
preliminar suscitada pela autora no sentido de ocorrência de revelia.

Conforme bem enfatizado na r. sentença: 

“(...) verifico que a contestação apresentada 
às folhas 37/44 não é intempestiva, uma vez que apresentada no 
prazo legal de 15 (quinze) dias.

De acordo com o artigo 335, inciso I, do 
Código de Processo Civil, o prazo para contestar fluiu a partir 
da audiência designada. 

Logo, tendo em vista que a audiência foi 
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realizada no dia 17/04/2017 (fls. 32/33),o termo inicial do prazo 
para contestar é o primeiro dia útil seguinte, qual seja, 
18/04/2017, nos moldes do artigo 224 do Código de Processo 
Civil, segundo o qual, para a contagem do prazo processual, 
exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.

Diante disso, tem-se que a contestação é 
tempestiva, uma vez que foi protocolada no último dia do prazo 
legal...” (fls. 66).

É o quanto basta para não decretar a 
revelia.

No mérito, o recurso é provido.

Consigne-se, nesse passo, que o pleito da 
autora-apelante, consoante a r. sentença, funda-se nos seguintes 
fatos: 

“(...) trabalha como costureira na Santa Casa 
de Itápolis e teve sua honra violada pela requerida, que teria 
insinuado que a autora havia extraviado os lençóis do hospital. 
Asseverou que, no dia 23/07/2015, a requerida teria postado a 
falsa insinuação no grupo "Acorda Itápolis", na rede social 
"Facebook". Argumentou que o conteúdo ofensivo da postagem 
lhe causou situação vexatória e humilhante, atingindo sua 
imagem, honra e moral, causando-lhe danos incontestáveis. 
Dessa forma, a autora requereu a condenação da acionada para 
que efetue pagamento, a título de indenização por danos morais, 
de quantia deR$30.000,00...” (fls. 65).

A sentença não acolheu o pedido da 
autora, considerando que o conteúdo da postagem da requerida em 
grupo da rede social Facebook não consubstanciou a ofensa 
indicada na peça vestibular.

Cumpre destacar que para a configuração 
da responsabilidade civil por ato ilícito são exigidos três requisitos.

O primeiro requisito é a conduta do agente 
que deverá ser contrária ao direito.

O segundo requisito é o dano ou resultado 
lesivo experimentado pelo ofendido, o qual, na hipótese de dano 
moral, deve consubstanciar repercussão negativa em sua honra, sua 
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intimidade, sua imagem e boa fama.

O terceiro e último requisito é o nexo de 
causalidade, vale dizer, o vínculo entre a conduta contrária ao 
direito e o resultado lesivo experimentado pelo ofendido.

A conduta contrária ao direito, apta a 
configurar a responsabilidade civil, identifica-se pela constatação 
de culpa em sentido amplo, ou seja, pela conduta dolosa ou culposa 
em sentido estrito (negligência, imperícia ou imprudência) ou, 
conforme o caso, no campo da responsabilidade objetiva, pela 
conduta lesiva no âmbito do risco ou da ciência da ilegalidade do 
ato ou fato lesivo resultante. 

No caso específico dos autos, do conjunto 
das postagens efetuadas pela requerida, consideradas no contexto 
das denúncias quanto à falta de lençóis na Santa Casa de Itápolis, 
não há dúvida de que houve o ânimo de ofender.

A r. sentença, não obstante a divergência 
em relação à sua conclusão,  bem resumiu os fatos:

“Os "prints" das telas da rede social Facebook 
atestam que a ré, inicialmente, fez uma postagem questionando ARI 
COELHO, Presidente da Comissão de Saúde de Itápolis, a respeito do 
paradeiro dos lençóis da Santa Casa. Não foi feita qualquer menção à 
autora na referida postagem. Confira-se:

“ Quando eu disse na primeira reunião sobre a 
saúde da Sta. Casa, que as pessoas me ligam para reclamar ou para 
pedir que passe pelo PA para poderem ser atendidas, ouvi um certo 
burburinho (rsrs). Pois é, Srs. vereadores, eles ligam sim. NÃO 
LIGAM PARA VOCÊS. Tanto ligam que acabaram de me acordar, 
mas dessa vez, para reclamar da Santa Casa. Ari Coelho, presidente 
da comissão de saúde de Itápolis, cadê os lençóis do hospital???? 
[...]”  (sic) (fl. 19 grifo meu).

Assim, não se vislumbra na referida postagem 
qualquer conteúdo ofensivo à requerente bem como qualquer 
acusação ou insinuação de que a autora teria se apropriados dos 
lençóis da Santa Casa de Itápolis.

Em resposta, a autora postou a seguinte 
mensagem: “ Desculpe minha senhora, se quiser vir verificar pode vir 
eu sou a costureira de lá estarei à sua espera para te mostrar o que' 
temos em estoque”  (sic) (fl. 21 grifo meu).

Em seguida, a requerida postou “Quero com 
certeza, Aparecida Gaspani Leognano. Onde está o estoque? Na sua 
casa ou na Sta. Casa?”  (sic) (fl. 21 grifo meu).
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Também aqui não vislumbro qualquer ofensa 
dirigida à autora ou insinuação de que esta teria subtraído para si os 
lençóis do hospital.

Com efeito, a requerente afirmou ser costureira 
do hospital e que estaria à disposição para mostrar à requerida o 
estoque. No entanto, não esclareceu se o estoque estaria na Santa 
Casa ou em sua casa.

Considerando-se que a autora poderia 
perfeitamente exercer a função de costureira em sua residência ou 
no Hospital Santa Casa, o estoque de lençóis poderia perfeitamente 
estar em quaisquer dos referidos lugares, não sendo, pois, 
desarrazoada ou ofensiva a indagação feita pela requerida à fl. 21.”

Respeitado o entendimento do ilustre 
Magistrado Vinicius Gonçalves Porto Nascimento, aliás, bem 
fundamentado, as explicações apresentadas pela ré não me 
convenceram.

Se havia alguma suspeita fundada a 
respeito do desaparecimento ou da ausência de lençóis da Santa 
Casa, esse fato deveria ser comunicado à autoridade policial e ao 
representante do Ministério Público, além da autoridade 
responsável pela administração do hospital.

Legítima a preocupação de qualquer 
cidadão, a esse respeito.

Diante da dúvida levantada, a autora, 
costureira que trabalha para a Santa Casa, manifestou-se na rede 
social (grupo intitulado Acorda Itápolis) com a seguinte afirmação: 
“Desculpe minha senhora se quiser vir verificar pode vir eu sou a 
costureira de lá estarei a sua espera para te mostrar o que temos 
em estoque.”

Em resposta, a ré, também na rede social, 
afirmou: “Quero com certeza, (Aparecida Gaspani Leognano). 
Onde está o estoque? Na sua casa ou na Sta Casa?

É evidente a ironia e a insinuação de que o 
material poderia estar na casa da costureira Aparecida, que trabalha 
na Santa Casa de Itápolis.

A explicação apresentada pela ré, de que a 
costureira trabalharia em sua própria residência, foi desmentida 
pela autora em sua manifestação a respeito da contestação e não 
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convence.

A ré busca uma desculpa para justificar a 
infeliz afirmação que fez, irônica, ofensiva e desprovida de 
qualquer fundamento.

Ao agir dessa forma, atingiu a honra de 
uma trabalhadora que, pelo que consta dos autos, não merecia essa 
insinuação.

A agressão ocorreu através de uma rede 
social, num grupo do qual participavam inúmeras pessoas, com 
acesso àquela indevida insinuação.

A quantia pleiteada na petição inicial, a 
título de indenização por dano moral, ou seja, R$ 30.000,00, seria 
excessiva, ausentes maiores dados inclusive a respeito da 
capacidade econômica da ré.

A indenização é fixada em R$ 5.000,00, 
corrigida monetariamente a partir deste acórdão e com juros a partir 
do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

O recurso é provido para reformar a 
sentença e julgar a ação procedente.

A ré arcará com o pagamento das custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% 
sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO 
AO RECURSO.

 
              VIVIANI NICOLAU

                    Relator
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