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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1008472-
98.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante ADINAEL 
PEREIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados START PRODUÇÕES E 
EVENTOS e M.J. RIO PRETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME.

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 JOSÉ JOAQUIM DOS 
SANTOS (Presidente sem voto), ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JÚNIOR E 
ROSANGELA TELLES.

São Paulo, 24 de janeiro de 2018.

Giffoni Ferreira
Relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 1008472-98.2017.8.26.0576

APELANTE: ADINAEL PEREIRA LIMA 

APELADOS: START PRODUÇÕES E EVENTOS E M.J. RIO PRETO COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA. ME

COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

JUIZ: PAULO MARCOS VIEIRA

AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

VOTO Nº 20520

 DANO MORAL - INEXISTÊNCIA – MERA EXCLUSÃO DE 

GRUPO DE “WHATSAPP” – MAIS UM FULGURANTE 

EXEMPLAR DA “INDÚSTRIA DO DANO MORAL” - 

SENTENÇA CONFIRMADA - APELO DESPROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível vituperando a R. sentença de fls., que julgou 

improcedente o feito; rija no argumento da inexistência de dano moral a ser indenizado. 

Insurge-se o Autor aduzindo, em suma, da ocorrência de dano, já que 

excluído de grupo de mensagens por ter exteriorizado opinião acerca de bebida que seria 

oferecida em evento.

Recurso com processamento bastante. Respondido.

É o brevíssimo relato.

À guisa de exórdio, tradicionalmente a Justiça no Brasil não é gratuita, e 

o benefício será deferido apenas aos que reconhecidamente forem carentes. Logo, a 

insuficiência econômica há que ser comprovada – como aqui ocorrera, pois o Recorrente 

demonstrou a necessidade, já que sua condição financeira, à luz dos documentos anexados 

com a exordial, é insuficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua 

subsistência. Fica afastada, portanto, a impugnação - já que não trouxe a Apelada 

documentação que demonstre o contrário.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1008472-98.2017.8.26.0576 -Voto nº 3

Deveras, os argumentos lançados pelo Apelante são, de longe, 

insuficientes para a modificação da sédula decisão A QUO, que merece mantença.

Com efeito, tem-se dos autos que o Recorrente fora inserido em grupo de 

conversas do aplicativo WhatsApp, referente à festa organizada pelas Apeladas. Infere-se 

que, após expor opinião sobre a marca de cerveja a ser ofertada, foi excluído do grupo, 

posto que outros do grupo também externassem sua opinião.

Como bem asseverado pelo h. Magistrado, nas conversas não há qualquer 

ofensa à moral, honra ou dignidade do Apelante; apenasmente fora excluído do grupo, o 

que poderia acarretar, no máximo, mero aborrecimento, e assim mesmo para pessoa de 

sensibilidade epidérmica; de aí que acertado o desfecho dado em Primeiro Grau. 

Desnecessária maior argumentação para a confirmação do cuidado “decisum”, invocado o 

Art. 252 do Regimento Interno desta Relação como motivos da mantença. 

Como por hábito hodiernamente usual, o Recorrente, ao ver-se 

contrariado - excluído de grupo de conversas que não tinha a obrigação de mantê-lo - 

aprestou-se a aforar a ação, visando obter lucro fácil, já que este é mais um belo exemplar 

do que a mundanidade chama por INDÚSTRIA DO DANO MORAL.

NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

                       L.B. Giffoni Ferreira 
 RELATOR

                                                     Assinatura Eletrônica
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