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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0002130-31.2012.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
LUCIANA CRISTINA PIRES SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado 
CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao 
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores J.L. 
MÔNACO DA SILVA (Presidente) e JAMES SIANO.

São Paulo, 21 de setembro de 2016.

ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0002130-31.2012.8.26.0005
Apelante: Luciana Cristina Pires Santana 
Apelado: Claudia Cristina dos Santos Sousa
Comarca: São Paulo
Voto nº 21540

INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – DIFAMAÇÃO – ABALO À 
IMAGEM DA AUTORA – RESPONSABILIDADE 
RECONHECIDA – LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E 
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO QUE NÃO SÃO 
ABSOLUTAS OU ILIMITADAS, DEVENDO SER 
RESGUARDADO O DIREITO À PROTEÇÃO DA HONRA DO 
CIDADÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 
INDENIZAÇÃO REDUZIDA – AÇÃO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

  Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, 

ajuizada por Claudia Cristina dos Santos Sousa contra Luciana 

Cristina Pires Santana, que a respeitável sentença de fls. 

180/183, cujo relatório fica fazendo parte integrante do 

presente, julgou parcialmente procedente, para condenar a ré 

no pagamento de R$ 20.000,00 à autora, à título de danos 

morais.

Irresignada recorre a ré, alegando em síntese que o 

fato de a autora ter recepcionado na empresa em que trabalha 

mensagens de cunho ofensivo a partir de número específico de 

protocolo de internet IP, não prova nada contra a apelante. 
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Sustenta que a coincidência de endereços não é motivo para 

suspeição e que não há prova nos autos que a apelante tenha 

transmitido as denunciadas mensagens. Pede, ao final, a 

reforma da sentença com a improcedência da ação ou a redução 

do valor fixado para indenização de acordo com a capacidade 

econômica das partes.

O recurso foi recebido.

É o relatório.

Restou incontroverso nos autos que a autora 

recebeu e-mails com conteúdos ofensivos e que estes foram 

encaminhados pelo IP n.º 189.19.51.174. Após ofício 

encaminhado a empresa Telefonica, por esta foi informado ao 

juízo de primeiro grau que referido IP pertence à empresa 

Escritório Contábil Medeiros S/C Ltda.

Ficou comprovado também que a requerida, ora 

apelante, trabalha na empresa Shuring Serviços Cadastrais 

Ltda. ME, a qual encontra-se localizada no mesmo endereço do 

escritório de contabilidade acima mencionado sendo que ambas 

as empresas possuem os mesmos sócios (fls. 147/172).

Em vários e-mails consta que a autora seria amante 
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de um funcionário da empresa Ativa, exatamente aquela em 

que trabalha o atual companheiro da autora/apelada e ex-

cônjuge da ré/apelante conforme depoimento da testemunha 

Ivani dos Santos (fls. 107).

Diante disso, cabe, na presente ação, a análise da 

responsabilidade civil do responsável pelos danos morais.

É cediço que a caracterização do ilícito civil exige a 

presença de três pressupostos básicos, quais sejam, o ato lesivo 

do agente, a ocorrência de um dano de caráter patrimonial e/ou 

moral, além do nexo causal entre este dano e a conduta. 

Também cabe consignar que a Constituição Federal, 

em seu artigo 5º, inciso X, estabelece que “são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material e moral 

decorrente de sua violação”.

Com efeito, o nosso ordenamento jurídico, a partir 

da garantia de liberdade de expressão e opinião, permite a 

exteriorização de críticas. Todavia, não se pode olvidar que a 

liberdade de informação e de manifestação do pensamento não 

é absoluta ou ilimitada, devendo ser resguardado o direito à 
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proteção da honra e da imagem do cidadão, as quais não 

podem ser desrespeitadas em nome do direito de informar e 

criticar.

No caso em apreço, não obstante os argumentos da 

ré, pesa contra si o depoimento prestado pela testemunha 

Patrícia de Mello Silva que afirmou que em data pretérita a 

requerida acessou sua página na rede social “Orkut” e mandou 

mensagens ofensivas à autora (fls. 109).

Como bem observado pelo MM. Juiz sentenciante:

“[...] É possível concluir que ambas empresas 
utilizam-se do mesmo IP para acesso à Internet 
(uma única conta), bem como que a requerente foi 
a autora das mensagens em comento, afinal, não 
parece crível que terceira pessoa, naquele local, 
teria a intenção de injuriar a requerente [...]”

Por fim, à evidência que os e-mails encaminhados 

possuem o condão de ofender a honra da autora, com dizeres 

grosseiros e ofensivos, que são aptos a provocar danos morais 

na ofendida, posto que têm potencial para repercutir 

negativamente, não só na sociedade, mas no próprio seio de 

sua família.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0002130-31.2012.8.26.0005 -Voto nº 6

Nessa conformidade, a procedência da ação era 

medida de rigor, cabendo reparo tão somente em relação ao 

quantum fixado a título de indenização que comporta redução 

para R$10.000,00, considerando a capacidade econômica das 

envolvidas, bem como os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, além da finalidade da condenação, que deve 

ressarcir moralmente a ofendida e servir como desestímulo à 

repetição da conduta ilícita da ofensora, sem causar o 

locupletamento indevido da parte indenizada.

Diante do exposto, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.

ERICKSON GAVAZZA MARQUES

Relator
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