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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

4011055-72.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante 

LUZIA MARCILENE DOS SANTOS (ASSISTENTE), é apelada FABIANA DE SOUZA 

GOMES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o 

voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALVARO 

PASSOS (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.

São Paulo, 24 de outubro de 2016.

José Carlos Ferreira Alves

relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível nº 4011055-72.2013.8.26.0114

Apelante: Luzia Marcilene dos Santos

Apelada: Fabiana de Souza Gomes

Comarca: Campinas

MM. Juiz de 1ª instância: Carlos Ortiz Gomes

VOTO nº 26698

EMENTA: Ação de indenização por danos morais  

Injúria/difamação  Prova que demonstra ocorrência de 

injúrias recíprocas  Grande animosidade  Improcedência 

bem decretada eis que tendo as duas partes agido 

igualmente sem urbanidade, a ninguém é devida qualquer 

indenização por abalo moral - Sentença mantida - Recurso 

improvido.

RELATÓRIO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. 

sentença de fls. 143/146  cujo relatório se adota  que julgou 

parcialmente procedente a ação de indenização, reconhecendo 

prejuízo material referente a danos em veículo automotor, não 

acolhendo pedido de indenização por danos morais.

2.  Sustenta a autora/apelante às fls. 159/162, em apertada 

síntese, que a prova dos autos revela que somente a requerida 
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ofendeu a integridade moral da autora, não havendo prova de que 

a apelante tenha agido da mesma forma.  

3. Recurso devidamente processado e respondido.

FUNDAMENTOS.

4. O recurso não merece provimento, merecendo ser mantida a r. 

sentença recorrida por seus próprios fundamentos, como autoriza o 

artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça

5. Examinando os autos, verifico que a r. sentença recorrida 

analisou e decidiu corretamente as questões suscitadas, valendo-se, 

inclusive, de avaliação com propriedade do conjunto probatório, 

razão pela qual resiste claramente às críticas que lhe são dirigidas nas 

razões recursais.

6. A prova produzida nos autos está a demonstrar que houve 

injúrias/ofensas mútuas e, assim, considerando a grande animosidade 

por ocasião dos fatos, a improcedência quanto ao pleito de 

indenização por dano moral foi bem decretada, eis que tendo as 

partes agido igualmente sem urbanidade, a ninguém é devida 

qualquer indenização por abalo moral.

7. Nesse sentido, embora em circunstância distinta, confira-se 

ementa de acórdão (registrado sob o nº 02075887), em que foi 

Relator o Eminente Desembargador Luiz Antonio de Godoy:
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RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Assembléia 

condominial  Desentendimento entre condôminos - 

Agressões físicas e ofensas verbais mútuas - Apoiar uma 

ou outra atitude teria o significado de alimentar 

sentimentos menores de pessoas que poderiam ter 

solucionado suas pendências civilizadamente, em nível 

elevado - Hipótese em que reconhecer a configuração 

de situação a propiciar indenização por dano moral seria 

o mesmo que premiar conduta censurável  Ação 

improcedente - Recurso do réu provido, prejudicado o 

do autor (Destaquei).

8. Como bem observou o Juízo monocrático:

[...] LUZIA MARCILENE DOS SANTOS ajuizou ação ordinária 

contra FABIANA DE SOUZA GOMES visando a reparação 

por danos materiais e morais. Aduziu, em síntese, que 

sofrera agressões físicas e verbais por parte da 

demandada que também produziu danos no seu 

veiculo. Pediu o beneficio da justiça gratuita (2/7). A 

demandada apresentou resposta aduzindo, na essência, 

que: a) os fatos não ocorreram como alegado pela 

demandante, na verdade fora ela que partiu para cima 

da demandada dizendo palavrões com expressões do 

tipo você é corna ; b) não houve necessidade de conter 

a violência da demandada e sim da autora que se 

tornou agressiva no local quando a demandada disse 

que ela estava saindo com seu marido Fabiano; c) foi a 

requerida que recebeu ameaças de morte da autora 

que, além disso, estaria com seu marido; d) não agrediu 

a demandante, apenas procurou se defender e com isso 

houve avaria no veiculo da autora, em decorrência da 
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luta corporal entre ambas; e) ela descobriu que seu 

marido teria emprestado R$8.000,00 para Luzia; f) Fabiano 

que é seu marido esteve com a Luzia no Motel Irondelli; 

g) Não causou os danos materiais no veiculo da autora; 

h) a requerida deu causa ao entrevero; i) a autora litiga 

com má-fé; j) ficou conhecida no Hospital que 

trabalhava como a mulher que  tinha chifres , no ditado 

popular  corna [...]

O pedido é procedente, em parte. Muito embora 

algumas das testemunhas arroladas pela autora tenham 

evidenciado que a demandante estava dominada no 

momento em que se depararam com a briga, a própria 

demandante, em depoimento pessoal admitiu que 

conseguiu  prensá-la no chão. Dessa forma, pelo que se 

infere, sem se definir quem iniciou a agressão, houve 

revide pela parte adversa. A demandante também não 

apresentou agressões compatíveis com a alegada 

agressão com pedra no rosto (vide fls. 38). Pelo que deflui 

da prova testemunhal, não resta dúvida de que a 

demandada proferiu expressões ofensivas contra a 

demandante. Todavia, é também da prova coligida, as 

constantes provocações da autora voltadas a humilhar 

da demandada pela sua condição de mulher traída. A 

demandante também teve lá sua relevante parcela de 

culpa, de modo que a meu ver não seria razoável impor 

o dever de indenizar a parte que concorreu direta e 

intensamente para que ocorresse o entrevero e o 

xingamento. Não é crível que a autora, segura por estar 

entre colegas, também não tivesse ofendido a autora. 

Dessa forma, diante das peculiaridade do caso, rejeita-se 

a pretendida indenização por dano moral [...] (fls. 

144/145).
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9. Mantém-se, portanto, a r. sentença recorrida.

10. Assim, diante do exposto, pelo meu voto, entendendo não ser 

devida a indenização por dano moral, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso interposto pelo autor, nos termos da fundamentação supra. 

JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
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