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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1010476-52.2015.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA 
ELIANA VOLPATO ALVES, é apelada LARA D`OLIM MAROTE VOLPATO 
(JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª 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 DONEGÁ MORANDINI 
(Presidente), BERETTA DA SILVEIRA E EGIDIO GIACOIA.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2018.

Donegá Morandini
Relator

Assinatura Eletrônica
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3ª Câmara de Direito Privado

Apelação Cível nº 1010476-52.2015.8.26.0003

Comarca: São Paulo

Apelante: Maria Eliana Volpato Chaves 

Apelada: Lara D'Olim Marote Volpato

Voto n. 40.082

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Nulidade da sentença. Inexistência. Não caracterizado 
descumprimento ao artigo 489 do Código de Processo Civil. Tema 
central expressamente enfrentando pela r. sentença. 
II. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de maior 
dilação probatória. Magistrado, ademais, que é o destinatário da 
prova. Observância do artigo 370 do Código de Processo Civil.
III. Ofensas proferidas à autora em postagens de rede social e em 
meio social. Configuração de ato ilícito. Dano moral. 
Caracterização. Situação que ultrapassou o mero aborrecimento. 
Reparação fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Inadmissível 
minoração. Aplicação do disposto no artigo 944 do Código Civil.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais julgada 

PARCIALMENTE PROCEDENTE pela r. sentença de fls. 433/438, 

prolatada pela MMª Juíza de Direito Renata Barros Souto Maior Baião e de 

relatório adotado, “para condenar a requerida ao pagamento de danos 

morais no valor de R$ 2.000,00, incidindo juros de 1% ao mês e correção 

monetária a contar da citação, esta pela variação da Tabela Prática de 
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Atualização dos Créditos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Como cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, nos termos do artigo 86 

do Código de Processo Civil, devem ser repartidas pela metade as despesas 

processuais restantes. Fixo o valor dos honorários advocatícios em favor do 

patrono réu, a ser pago pela autora, em 10% da diferença apurada entre o 

valor atualizado da causa e o valor da condenação. Com relação ao patrono 

da autora, como a ré sucumbiu parcialmente, fixo o valor de seus honorários 

em R$ 1.000,00, a ser pago pelo réu. Anote-se a assistência judiciária 

gratuita deferida à ré”. 

Opostos embargos de declaração (fls. 443/445), restaram 

rejeitados (fls. 446/447).

Recorre a ré.

Consoante em fls. 449/468, pretende preliminarmente o 

reconhecimento de nulidade da sentença por violação ao artigo 489, §1º, do 

diploma processual civil, e também em decorrência de configurado 

cerceamento de defesa. No mérito, afirma que não praticou condutas 

ofensivas em relação à autora, sendo as situações narradas mero dissabor.

O recurso foi processado e respondido (fls. 471/482), sendo 

tempestivo e isento de preparo em razão de a apelante ser beneficiária da 

justiça gratuita.

Intimadas as partes, não manifestaram oposição ao julgamento 

virtual no prazo regimental.

É O RELATÓRIO.

2. De saída, verifica-se que a questão sobre a revogação da 

gratuidade da apelada e a errônea interposição de apelo já foi abordada na 

Apelação nº 0005725-39.2015.8.26.0003, julgada em 22.08.2017, de modo 

que nada há a deliberar a respeito.
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No mais, hígida a r. sentença editada, não resultando 

caracterizado qualquer fundamento a justificar a decretação de sua nulidade.

Consoante resulta claro, houve a análise sobre o tema central da 

discussão, relativo aos danos morais sofridos pela apelada em condutas 

perpetradas pela apelante, bastando ao deslinde da controvérsia a 

fundamentação realizada pela r. sentença. Em recentíssimo precedente do 

Superior Tribunal de Justiça, a questão sobre a interpretação do artigo 489, do 

Código de Processo Civil foi abordada: "O julgador não está obrigado a 

responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição 

trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já 

sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do 

julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão 

adotada na decisão recorrida" (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Diva 

Malerbi, DJe 15.06.2016).

Tampouco se cogita do aventado cerceamento de defesa.

Afirma a apelante que houve violação ao contraditório sob o 

argumento que não lhe foi oportunizada a manifestação sobre documentos. 

Contudo, a apelante reconhece que, em sede de alegações finais, manifestou-

se sobre o print de conversa entabulada com a testemunha Andreia, em clara 

contradição à aludida falta a oportunidade para se manifestar. No mais, a 

afirmação que a testemunha Andreia teria sido coagida para entregar o 

conteúdo de conversa realizado em aplicativo telefônico não passa de mera 

alegação sem respaldo probatório.

Não é demais salientar que cabe ao juiz verificar se há 

necessidade de realização de outras provas. Isso porque “caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 
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julgamento do mérito”, nos termos do artigo 370 do Código de Processo 

Civil. Como já se decidiu, “sendo o juiz o destinatário da prova a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (RT 

305/121).

Superada as questões prefaciais, no mérito, o recurso não 

comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia à pretensão reparatória, declinada pela 

apelada sob a justificativa de que a apelante, em mensagens trocadas em rede 

social, proferira ofensas que ultrapassaram a normalidade, bem como 

denegrira a sua imagem diante de terceiros, situações que lhe causaram a 

pretensão de reparação moral.

De fato, em que pese a alegação da apelante de que as 

mensagens postadas em rede social não ultrapassam o mero dissabor, não é o 

que se extrai dos autos. 

As mensagens proferidas, em tom provocativo, são claramente 

ofensivas à conduta da apelada: “Que lindo...!! Bonito dona Lara... Deixa as 

crianças com a mãe...Impede as crianças de ficar com o pai.. e sai com os 

Amigos...Parabens......decepção (...) kkkkkkk Lara narote...Tenho pena de 

vc...Depois de td que vc aprontou..Eu sou descontrolada...Toma vergonha na 

cara..Muito bonito! Deixou os filhos com a sua mãe, não quis deixar com o 

pai deles e saiu com os amigos. Se não quer ficar com eles, deixe com o pai! 

Isso que é uma ótima mãe...Parabéns.. A vida mostra como as pessoas 

são..Decepção..Até quando isso vai durar?” (fls. 44/45). 

Dentre outras situações de atrito entre a apelada e sua ex-sogra 

narradas na petição inicial, somente as postagens em foto de rede social já 

seriam suficientes para a condenação em reparação extrapatrimonial, vez que 

realizada de forma desnecessária e em ambiente público. 
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Evidenciado, pois, o ato ilícito, nota-se que as injustas ofensas 

importaram per se em dano moral. É o que se colhe da doutrina de 

ANTONIO JEOVÁ SANTOS: “Seja uma simples lesão que, por ter sido 

praticada de forma injusta, deve ser passível de indenização por dano 

moral, já que qualquer dano à pessoa humilha e envergonha, até a lesão 

física de magnitude como aquela que produz tetraplegia, por exemplo, 

devem ser objeto da mais ampla indenização” (Dano moral indenizável. 4ª 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 236). 

Ratificada a compreensão de que houve dano extrapatrimonial na 

espécie, a indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi 

corretamente arbitrada na diretriz do artigo 944 do Código Civil, com o 

intuito de punição da recorrente, para que não reitere na condução ofensiva 

narrada nos autos, de maneira que qualquer minoração esvaziaria a 

compensação que em si é devida.

3. Diante do exposto, é o caso de manutenção da r. sentença 

recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No mais, diante do trabalho adicional desenvolvido neste E. 

Tribunal, na diretriz do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-

se os honorários sucumbenciais devidos pela apelante à patrona da apelada, 

para o equivalente a R$1. 200,00 (mil e duzentos reais), ressalvada a 

gratuidade deferida à apelante.

NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.

Donegá Morandini 
           Relator
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