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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1001938-54.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado 
FERNANDO MASELLI ALVES, é apelada/apelante SANDRA REIS DOS SANTOS 
(JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 31ª Câmara Extraordinária 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 Exmos. Desembargadores BERETTA 
DA SILVEIRA (Presidente) e SALLES ROSSI.

São Paulo, 14 de dezembro de 2017

ROSANGELA TELLES

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 9397

APELAÇÃO Nº: 1001938-54.2015.8.26.0562

APELANTES: FERNANDO MASELLI ALVES / SANDRA REIS DOS SANTOS

APELADOS: OS MESMOS 

COMARCA: SANTOS

JUIZ: SIMONE CURADO FERREIRA OLIVERIA

APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA. INJÚRIA E 

DIFAMAÇÃO. SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA. Alegação 

preclusa. Ausência de contradita da testemunha em momento 

oportuno. Patrono do réu que pretende comprovar, de forma 

intempestiva, suspeita já demonstrada em sede de audiência 

instrutória relativa a relacionamento entre a testemunha arrolada e 

a autora, sem se utilizar do instrumento processual adequado para 

tanto. Inteligência do art. 414 do CPC/73. Tempus regit actum. 

DANOS MORAIS. Ocorrência de lesões a direitos 

personalíssimos. Contexto fático-probatório que indica ter o réu 

injuriado gravemente a ex adversa, lesando a sua honra subjetiva 

por meio de mensagens pejorativas, o que fora demonstrado 

inclusive por elementos estranhos à oitiva testemunhal. Quantum 

debeatur fixado de forma escorreita pelo Juízo a quo. Sentença 

mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.  

Trata-se de recurso de apelação principal e adesivo interposto contra a 

r. sentença de fls. 94/99, cujo relatório adoto, que julgou procedente o pedido elencado 

na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 10.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento 

e acrescido de juros moratórios a partir da citação. Condenou o réu, ainda, a arcar com 

as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da 

causa, ressalvada a benesse da gratuidade de justiça. 
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Por meio do recurso de fls. 104/111, afirma o réu que a testemunha 

ouvida perante o Juízo a quo é suspeita, na medida em que conhecia os fatos declinados 

na petição inicial de forma extremamente profunda, como se convivesse diuturnamente 

com a ex adversa. Destaca a impossibilidade de comprovar eventual relacionamento 

entre a apelada e a testemunha no momento da audiência, sendo temerária a atitude do 

Juízo a quo de indeferir questionamento relativo à afetividade entre os dois. Pugna pela 

anulação do depoimento testemunhal e imposição de reprimenda à testemunha, com o 

retorno dos autos à primeira instância para o confronto da prova. Afirma que os 

documentos juntados com a exordial não representam ofensa direta à honra da autora, 

sendo que seu objetivo inicial era a cobrança de uma dívida. Destaca que as constantes 

fugas da ex adversa levaram-no a perder sua paciência, tendo adotado um tom mais 

incisivo. Afirma que se por acaso terceiro teve acesso à conversa, tal fato se deu por 

iniciativa própria da autora. Aduz a ocorrência de mero aborrecimento cotidiano, sendo 

que os fatos impugnados não transbordam o limite da razoabilidade. Pugna, 

subsidiariamente, pela minoração do quantum debeatur ao patamar de R$ 3.000,00. 

Já a autora, em sede de recurso adesivo, requer a majoração da 

condenação ao patamar de 40 salário mínimos.

Buscam a reforma da r. sentença.

Recurso regularmente processado, com a apresentação de 

contrarrazões a fls. 116/120 e a fls. 129/131.

A fls. 134/136 houve o pedido de juntada de documento novo, 

correspondente a auto de constatação emitido pelo CRECI da 2ª Região, por meio do 

qual é certificado que a autora afirmou ser sua residência a Rua Tiago Tacão, nº 09, 

apartamento 112, local onde é domiciliada a testemunha JOSE PIPA RODRIGUES. 

É o relatório.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão guerreada fora proferida 

sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Quando da interposição deste recurso, 
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ainda não vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as disposições daquela legislação 

devem ser observadas, notadamente no que tange ao juízo de admissibilidade recursal.

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por  SANDRA REIS DOS 

SANTOS em face de FERNANDO MASELLI ALVES. Afirmou a autora na exordial, em 

síntese, que após o término de relação amorosa que manteve com o réu, durante 

aproximadamente 1 anos, este passou a ameaçá-la e a ofendê-la moralmente, por 

diversos meios, como telefone, e-mail e bilhetes deixados com terceiros, com 

declarações de que a autora tinha conduta contrária à moral e aos bons costumes. 

Destacou, também, que o réu deixou bilhete na motocicleta pertencente 

à sua filha contendo acusações e ofensas graves, motivo pelo qual tentou colocar fim às 

ameaças e ofensas, fazendo lavrar diversos boletins de ocorrência, mas não obteve 

êxito e, ao revés, o réu passou a realizar injúrias ainda mais graves, inclusive a 

ameaçando de morte. Diante desses fatos, pugnou pela condenação do apelado em 

virtude dos danos morais, no patamar de 40 salários-mínimos. 

O Juízo a quo, por sua vez, julgou procedentes o pedido elencado na 

petição inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 10.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e 

acrescido de juros moratórios a partir da citação. Condenou o réu, ainda, a arcar com as 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da 

causa, ressalvada a benesse da gratuidade de justiça. 

De proêmio, há de se analisar o pedido de juntada de documento novo, 

formulado a fls. 134/136. Consigne-se que o réu, a todo custo, tenta impugnar a isenção 

da testemunha JOSÉ PIPA RODRIGUES, sob o argumento de que ele e a ex adversa 

manteriam relacionamento afetivo, o que o tornaria claramente suspeito para depor em 

juízo em relação aos fatos trazidos à baila.

O documento de fls. 137/138, por sua vez, corresponde a um auto de 

constatação emitido pelo CRECI da 2ª Região em 10.07.2015, por meio do qual é 

certificado que a autora afirmou ser sua residência a Rua Tiago Tacão, nº 09, 
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apartamento 112, local onde era domiciliada a testemunha JOSE PIPA RODRIGUES 

quando da realização da audiência instrutória, em 15.09.2015 (fls. 91).

De fato, referido documento levanta claras suspeitas sobre o vínculo 

existente  entre a testemunha e a autora. Todavia, há de se consignar como precluso o 

direito do réu de impugnar o depoimento da testemunha arrolada por SANDRA, na 

medida em que não ofertada a contradita após a qualificação e anteriormente ao 

compromisso de JOSÉ em sede de audiência de instrução, conforme mandava o art. 414 

e respectivos parágrafos do CPC/73, aplicável por foça do tempus regit actum.

Cumpre consignar que o documento ora trazido à baila já existia 

quando da audiência instrutória. Ademais, segundo pode se extrair do teor das 

gravações da oitiva testemunhal, é certo que o patrono do réu já tinha suspeitas sobre 

eventual relação afetiva entre a autora e a testemunha, tendo até mesmo questionado, 

de forma intempestiva, sobre a proximidade de ambos.  

Contudo, não houve por bem o patrono contraditar a testemunha no 

momento processualmente previsto, sendo que o apelo, neste ponto, nada mais é do 

que uma tentativa extemporânea de invalidar o depoimento sob o pálio de argumento já 

imunizado pelo manto da preclusão.

Nesse diapasão, confira-se a jurisprudência desta E. Corte:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de 

procedência. Inconformismo de ambas as partes. Contradita de 

testemunha que deve anteceder o depoimento. Prova testemunhal 

que comprova a ocorrência de grave ofensa de cunho racial. Danos 

morais caracterizados. Recurso adesivo. Quantum majorado para R$ 

10.000,00. Recurso da requerida a que se nega provimento e do autor 

a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - APL: 00007561320128260576 

SP 0000756-13.2012.8.26.0576, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, 

Data de Julgamento: 10/08/2016, 7ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 10/08/2016)
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Portanto, faz-se despicienda a avaliação do documento ulteriormente 

trazido à baila pelo réu, na medida em que tem por base fazer prova de alegação 

irrelevante neste momento processual, rejeitando-se, por corolário, a alegação de 

suspeição da testemunha. 

Quanto ao mérito propriamente dito, cumpre salientar que, ainda que 

não se considerasse o depoimento testemunhal trazido à baila, o contexto fático-

probatório remanescente é suficiente para a manutenção do capítulo condenatório ora 

impugnado.

Tanto a doutrina, como a jurisprudência, sinalizam para o fato de que 

os danos morais suportados não se confundem com os meros transtornos ou 

aborrecimentos que a pessoa sofre, sob pena de colocar em descrédito a própria 

concepção da responsabilidade civil e sua função social. 

 Nesse sentido, dispõe o enunciado 159 do Conselho da Justiça 

Federal: o dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se 

caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material.

De fato, os danos morais caracterizar-se-ão quando se estiver diante 

de reais lesões a direitos personalíssimos, tais como a imagem, o nome, a vida e a honra.

In casu, resta clara a violação a direitos de personalidade da autora. 

Assim o é porque, muito embora o réu afirme que entrou em contato com SANDRA com a 

finalidade de cobrança de uma dívida, o que expressamente confessa a fls. 107, é fato 

que os termos utilizados ultrapassam consideravelmente as fronteiras do razoável e do 

proporcional. 

A simples leitura das mensagens de fls. 15 e seguintes demonstram a 

grave lesão sofrida pela autora à sua honra, havendo trechos claramente indecorosos.
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Logo após mensagens relativas à cobrança de valores, provenientes do 

celular +5513991441145, houve o lançamento de impropérios, tais como “vagabunda” e 

palavras de baixo calão congêneres, com a ameaça de realização de um dossiê e o 

expresso intento de denigrir a moral da recorrente perante a pessoas próximas, inclusive 

com a disponibilização de escrito buscando vulnerar a imagem da autora (fls. 27/28). 

Do celular +5513981078051, anotou-se as mensagens: “quanto vc 

cobra para ir na casa de swing pra fzrmos uma SURUBA???? O Veio JP te pagava 

qto???? (26/06/2014, às 9:38:37h). To vendo q . bandida mesmo merece um Oscar nem o 

teu ex q tirou vc da boca d lixo t qr mais eu sabia q vc gstva de suruba ja viu meu mural 

ent[o veja...” (26/06/2014, às 01:12:50h).

Os indícios trazidos à baila indicam que tais mensagens foram 

enviadas pelo réu, na medida em que encontram-se no mesmo contexto da confessada 

“cobrança”. Obviamente, não se trata de mera cobrança de valores, mas sim de claras 

ofensas dirigidas exclusivamente ao menoscabo da autora. 

Ainda, para arrematar, há o bilhete de fls. 27/28, deixado na motocicleta 

da filha de SANDRA: “...vc sabe onde tua mãe conheceu o Marcos?? Sabe no que ela 

trabalhava?? Pois bem ela conheceu o Marcos na Campos Mello 123, onde funcionava a 

casa de programa Lucia's House...é tua mãe era e continua sendo garota de programa se 

passando de vítima...”

Cumpre salientar que o fato de as mensagens terem chegado ao 

conhecimento de terceiro, o que é veementemente confessado nas razões recursais do 

réu, pouco importam para a solução da controvérsia. Assim o é porque a injúria, ao 

contrário da calúnia e da difamação, atingem a honra subjetiva da vítima, “arranhando o 

conceito que a vítima faz de si mesmo1”.

Exatamente por isso a injúria não admite qualquer exceção de verdade, 

na medida em que “a mágoa gerada subjetivamente é impossível de ser, judicialmente, 

1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012
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desmentida2”. 

Inconteste, portanto, a ocorrência de danos morais, motivo pelo qual 

não há reparo a ser levado a efeito na r. sentença combatida neste ponto. 

Hão de se analisar em conjunto, assim, as pretensões recursais no que 

tange à fixação do quantum debeatur. Nesse diapasão, há de se consignar que não resta 

dúvida de que a sanção imposta pelo dano moral tem duplo caráter, o ressarcitório e o 

punitivo.  

Na função ressarcitória, considera-se a pessoa da vítima do ato lesivo e 

a gravidade objetiva do dano que ela sofreu3. Na função punitiva, ou de desestímulo do 

dano moral, os olhos se voltam para aquele que teria cometido da falta, de sorte que o 

valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de que tal ato não deve tornar a 

ocorrer. 

Vale dizer, a difícil tarefa de quantificar o valor a ser arbitrado deve ser 

de tal ordem, que repare o mal causado a quem pede e de certa forma desestimule o 

causador desse mal a reincidir, isto é, o incentive a cumprir com o seu papel na 

sociedade, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa da parte lesada. 

Considerando esses parâmetros, concluo que o montante fixado pelo 

Juízo a quo, no patamar de R$ 10.000,00, deverá ser mantido, na medida em que se 

afigura proporcional e escorreito em relação à ofensa perpetrada. 

Fica mantida, assim, a r. sentença combatida em sua integralidade, na 

medida em que irretorquível. Por fim, saliento ser inviável a aplicação de honorários 

recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, uma vez que o recurso fora interposto 

contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.

Nessa linha de intelecção, o C. STJ editou o Enunciado Administrativo 

de nº 7, in verbis:

Enunciado Administrativo nº 7: Somente nos recursos interpostos contra 

2 Idem.
3 Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62.
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decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o 

arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, 

do novo CPC. 

Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

ROSANGELA TELLES

Relatora
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