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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0002279-86.2015.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante/apelado 
JULIANO JUNQUEIRA POLO, é apelado/apelante VITORIA GOMES REIS 
TERRA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso 
do réu e deram parcial provimento ao da autora. V. U.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E 
CARLOS ALBERTO GARBI.

São Paulo, 4 de abril de 2017.

ELCIO TRUJILLO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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10ª Câmara  Seção de Direito Privado

Apelação n° 0002279-86.2015.8.26.0210

Comarca: Guaíra

Ação: Indenização por danos morais 

Apte/Apdo: Juliano Junqueira Polo

Apte/Apda: Vitoria Gomes Reis Terra

Voto nº 30.556

INDENIZAÇÃO - Divulgação de fotografia 
supostamente da autora, com os seios à mostra, no 
aplicativo de celular conhecido como “whatsapp” - 
Ausência de autorização - Violação à honra e à imagem 
- Réu que confessou, perante a autoridade policial, que 
enviou a fotografia para um grupo de pessoas no 
referido aplicativo - Prova suficiente para imputar ao 
réu a responsabilidade pela divulgação da imagem - 
Ademais, as partes foram intimadas para se 
manifestarem sobre a produção de provas, mas o réu se 
manteve inerte - Danos morais configurados - 
Indenização devida - Quantum que comporta majoração 
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - Sentença 
reformada em parte - DOS RECURSOS, NÃO 
PROVIDO O DO RÉU E PARCIALMENTE 
PROVIDO O DA AUTORA. 

Trata-se de recursos de apelações interpostos 
contra a r. sentença de fls. 99/103, de relatório adotado, que julgou procedente a 
ação para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no 
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a contar do 
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 
desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Apelam as partes.

O réu alega que a autora tenta fantasiar os 
fatos, inclusive, quando das declarações por ela prestadas junto à Delegacia de 
Polícia, disse que mostraria a fotografia na qual ela estava vestida e que poderia 
ter sido utilizada na montagem, mas nada apresentou; que a autora se 
autofotografou e colocou sua própria foto em circulação, não passando o réu 
apenas de um rapaz curioso como todos os demais de sua idade; que não há 
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provas de que a fotografia foi realmente montada, se esta montagem foi feita pelo 
réu, tampouco se foi ele quem divulgou a foto pela primeira vez na internet; que se 
a autora não divulgou tal fotografia para ninguém, questiona-se como a imagem 
saiu de seu dispositivo (celular ou câmera) e foi parar no celular do réu; e que a 
autora pretende se enriquecer, visto que o réu é conhecido na cidade como “filho 
de fazendeiro”; sucessivamente, requer a redução da indenização arbitrada (fls. 

106/116). 

A autora busca a majoração da indenização 
para a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pois o quantum arbitrado é baixo e 
não repara o abalo moral sofrido (fls. 122/124).

Recebidos (fls. 119 e 125) e respondidos (fls. 128/132 

e 137/148). 

É o relatório.

Consta dos autos que foi divulgada uma 
suposta fotografia da autora (à época, menor de idade) mostrando os seios por meio 
do aplicativo de celular conhecido como “whatsapp”. 

A autora alega que tal foto trata-se de 
montagem e que, ao tomar conhecimento sobre a divulgação da imagem, 
constava o número de telefone celular do réu.

Afirma a autora que, dias antes da descoberta 
da imagem, recusou-se a “ficar” com o réu e que este a ameaçou dizendo que iria 
se arrepender por desprezá-lo. Ademais, refere que o réu confessou a divulgação, 
assumindo que pretendia enviar a imagem para um amigo, contudo, por engano, 
mandou para um grupo de pessoas no aplicativo “whatsapp”.     

Assim, a autora sustenta que a divulgação da 
imagem ganhou repercussão nas redes sociais, causando-lhe constrangimentos 
incomensuráveis. 

A autora levou os fatos ao conhecimento da 
autoridade policial (fls. 14/18).

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, 
inciso X, garante o direito à honra e à imagem.

Acrescente-se que a todo direito corresponde 
uma responsabilidade. E nenhum direito se apresenta absoluto sendo, portanto, 
ponderados diante do conjunto de direitos que com determinado direito estejam 
interagindo. Qualificamos isso com sistema de freios e contrapesos que busca o 
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equilíbrio do próprio direito.

Por certo, a divulgação de foto íntima da 
autora, por meio do aplicativo “whatsapp”, sem a sua autorização, configura ato 
ilícito passível de indenização por danos morais, porque viola os direitos da 
personalidade. 

No caso, o réu afirmou, perante a autoridade 
policial (fls. 18), que o número de telefone apontado pela autora lhe pertence e que 
tomou conhecimento da fotografia dela por meio de um grupo de pessoas no 
aplicativo “whatsapp”. Disse que “foi mandar a foto para um amigo, mas por um 
engano mandou para um outro grupo”. Não soube dizer se a autora pertencia a 
esse grupo de pessoas no mencionado aplicativo.

Ademais, durante o trâmite processual, as 
partes foram intimadas para se manifestarem sobre a produção de provas, mas o 
réu se manteve inerte.

Evidente, portanto, que o réu divulgou a 
fotografia supostamente da autora com os seios à mostra junto à rede social 
“whatsapp”, sem a sua autorização e de forma vexatória, o que certamente tornou-
se alvo de diversos comentários por terceiros.

O dano moral em si prescinde de 
comprovação. Pela experiência humana comum, é inegável que qualquer pessoa 
ficaria profundamente abalada com a exposição de sua imagem nua junto às 
redes sociais de relacionamento.

Na lição de Carlos Alberto Bittar: “O dano 
existe no próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na 
reparação se efetiva. Surge ex facto, ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe 
as reações negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em damnum in re 
ipsa. (...) Ora, trata-se de presunção absoluta, ou iuris et de iure, como a qualifica 
a doutrina. Dispensa, portanto, prova em concreto. Com efeito, corolário da 
orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova de 
dano moral. Não cabe ao lesado, pois, fazer demonstração de que sofreu, 
realmente, o dano moral alegado.” (Reparação Civil por Danos Morais, 1ª. ed., São Paulo: RT, pág. 

202/204).

Resta a análise da questão correspondente ao 
quantum indenizatório.

A indenização deve ser fixada tendo em vista 
o grau de culpa e a situação financeira das partes.

O Direito não estabelece um critério único e 
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objetivo para a fixação do “quantum” do dano moral. Cabe, assim, ao prudente 
arbítrio do Juiz a fixação do respectivo valor, o qual, a toda evidência, deve ser 
moderado e, normalmente, leva em consideração a posição social da ofensora e 
do ofendido, a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade e a repercussão da 
ofensa.

O valor arbitrado a título de dano moral, 
portanto, deve guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato 
e de seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da 
vítima e do autor da ofensa, em tal medida que, por um lado, não signifique 
enriquecimento do ofendido e, por outro, produza no causador do mal impacto 
bastante para dissuadi-lo de nova prática ilícita.

Diante os elementos dos autos e 
considerando o caráter punitivo e intimidativo da indenização por dano moral, 
levando-se, ainda, em consideração, as condições da ofendida e do ofensor, com 
base em referidos parâmetros, a quantia arbitrada, de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

mostra-se reduzida e comporta majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de 
modo que melhor atenderá às finalidades compensatória e pedagógica. Cumpre a 
incidência da correção monetária pelos índices da tabela prática desta Corte e a 
teor do disposto pela Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça (data do 

acórdão), com incidência, também, dos juros moratórios de 1% ao mês desde o 
evento danoso, com fundamento na Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 
recurso do réu e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao da autora.

ELCIO TRUJILLO
Relator

assinado digitalmente
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