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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000933-43.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, é apelada HELINES 
LUCI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Público 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 
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente) e MARREY UINT.

São Paulo, 12 de dezembro de 2017.

AMORIM CANTUÁRIA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1000933-43.2015.8.26.0482

Apelante: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
Apelado: HELINES LUCI DE OLIVEIRA
Comarca: Presidente Prudente
Voto nº 30.727

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COMPANHEIRO DA AUTORA QUE SOFREU 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E FOI 

FOTOGRAFADO EM ESTADO DEGRADANTE 

QUANDO SE ENCONTRAVA NAS DEPENDÊNCIAS 

DO NECROTÉRIO MUNICIPAL DE PRESIDENTE 

PRUDENTE. FOTOS QUE FORAM DIVULGADAS 

EM APLICATIVO DE REDES SOCIAIS. VIOLAÇÃO 

AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE IMAGEM E 

INTIMIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL 

SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. FATO 

QUE NÃO TEVE SUA OCORRÊNCIA CONTESTADA 

PELO MUNICÍPIO. PROVA TESTEMUNHAL 

IRRELEVANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. 

HELINES LUCI DE OLIVEIRA ajuizou ação indenizatória 

fundada em dano moral contra a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

DE PRESIDENTE PRUDENTE, reportando que seu companheiro que 

faleceu em razão de acidente automobilístico, foi fotografado ainda 

nas dependências do Necrotério Municipal de Presidente Prudente  

SP, e teve as fotos divulgadas no aplicativo de comunicação 

denominado “Whatsapp”, o que ensejou o boletim de ocorrência nº 
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12355/2014.

A r. sentença, de relatório adotado, julgou parcialmente 

procedente a ação para condenar a requerida a pagar à autora, a título 

de reparação por dano moral, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), que seguirá atualizada monetariamente a partir da publicação 

da sentença, incidindo, ainda juros de mora de 0,5% ao mês. 

Condenou, ainda, a Municipalidade ao pagamento de honorários 

advocatícios de 15% do valor da condenação (fls. 59/62).

Apela o Município alegando a nulidade da sentença por 

cerceamento do seu direito de defesa em virtude do julgamento 

antecipado da lide, que não lhe propiciou oportunidade para 

realização de prova testemunhal visando apurar a responsabilidade 

pelo ocorrido (fls. 64/66). 

Processado o recurso, não foram apresentadas 

contrarrazões (fl. 69).

É o relatório.

A Municipalidade não se insurge contra o fato narrado na 

inicial, limita-se no recurso de apelação a alegar a falta de 

oportunidade para apresentar prova testemunhal visando apurar o 

autor dos fatos e excluir sua responsabilidade.

A alegação de nulidade da sentença pela ausência de 
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produção de prova testemunhal, suscitada pela Municipalidade de 

Presidente Prudente, não merece acolhida.

Não há que se falar em cerceamento de defesa por 

necessidade de dilação probatória oral, diante da produção de prova 

documental.

O conjunto probatório, coligido para os autos, no 

momento em que proferida a sentença, era suficiente para construir a 

convicção íntima do juiz. E, agora, em sede de apelação, também não 

encontro nenhuma razão para que a r. sentença seja anulada, 

retomando-se a instrução processual, com o propósito de designar 

audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas ou 

para o depoimento pessoal das partes.

A prova é destinada ao magistrado para formação de sua 

livre convicção, e sendo suficiente a prova documental produzida, não 

há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, como 

sustentado, o que apenas tem lugar quando ocorre o indeferimento 

ilegal ou abusivo de realização de determinada prova, que impede a 

parte de produzir aquela indispensável à confirmação de fato 

relevante para o desfecho da causa, o que, de fato, não se verificou 

(art. 371 do CPC).

Por outro lado, a apuração da autoria do fato não elide a 

responsabilidade civil do Estado, no caso, da Prefeitura Municipal de 
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Presidente Prudente, porquanto o fato de a vítima do acidente ter sido 

fotografada dentro do Necrotério Municipal de Presidente Prudente é 

fato incontroverso.

Com efeito, pelo conjunto probatório dos autos, é 

inegável reconhecer o dano moral, configurado in re ipsa.

Não há dúvida de que a vítima do acidente foi 

fotografada quando ainda se encontrava no Necrotério Municipal e 

que as fotos do cadáver, em situação degradante, foram veiculadas no 

aplicativo denominado “whattsapp”, gerando violação ao direito de 

imagem e intimidade previstos constitucionalmente.

Desata-se que o dano moral não decorre exclusivamente 

da prática de um ilícito. É necessário que este se caracterize pela 

vulneração de norma garantidora da cidadania e identificada como 

protetora do direito de personalidade.

Com efeito, havendo a ocorrência do dano e estabelecido 

o seu nexo causal com a atuação da Administração ou dos seus 

agentes, como cabalmente restou comprovado no caso em espécie, 

nasce a responsabilidade civil do Estado. Entender de modo contrário 

seria conferir verdadeiro bill of indemnity ao Estado, o que é 

inadmissível em um Estado de Direito.

A violação à imagem, à intimidade, à vida privada e à 

honra, expressamente estabelecido no artigo 5°, incisos V e X da 
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Constituição Federal, obriga a indenização por dano material e moral.

Diante dessas considerações e examinados os elementos 

probatórios que permeiam esta causa, não tenho dúvida de que a 

autor sofreu prejuízos de ordem moral, sendo de rigor a indenização 

sob esse título.

Se quiser apurar internamente quem foi o fotógrafo, e 

quem procedeu à divulgação das fotografias na rede de 

computadores, a Prefeitura que o faça, podendo cobrar em regresso, o 

que entender devido.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO 

RECURSO.

DES. AMORIM CANTUÁRIA

Relator

Assinatura Eletrônica
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