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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1003563-20.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante 
GILBERTO ALVES DE MATOS, é apelada SOLANGE ALVES DE MATOS (JUSTIÇA 
GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6ª 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 PAULO ALCIDES 
(Presidente), EDUARDO SÁ PINTO SANDEVILLE E RODOLFO PELLIZARI.

São Paulo, 6 de fevereiro de 2018.

Paulo Alcides
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 33063

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003563-20.2015.8.26.0564
APELANTE: GILBERTO ALVES DE MATOS
APELADA: SOLANGE ALVES DE MATOS
MM. JUIZ(A): ANDERSON FABRÍCIO DA CRUZ
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Elementos probatórios 
amealhados que demonstram os fatos constitutivos do direito da 
autora. Ofensa à honra da apelada veiculada pelo apelante em 
“sites” de internet e em rede social. . Caracterizada a lesão ao 
patrimônio imaterial da requerente. Alegação do réu é 
insuficiente para afastar a obrigação de indenizar. Pedido 
procedente. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por 

GILBERTO ALVES DE MATOS contra a r. sentença (fls. 285/291), que 

julgou procedente ação de indenização por danos morais, ajuizada por 

Solange Alves de Matos. 

Sustenta, em síntese, que a autora não 

comprovou a ocorrência dos danos morais. Alega a existência de 

agressões recíprocas entres as partes, o que, ao seu ver, afasta o dever 

de indenizar. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r. 

sentença, a fim de que o pedido seja julgado improcedente.

Dispensado o recolhimento das custas atinentes 

ao preparo recursal, porquanto o apelante é beneficiário de gratuidade 

de justiça.

Intimada, a apelada não ofereceu contrarrazões.
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É o relatório.

Cuida-se de ação de indenização por danos 

morais, ajuizada pela autora, que alega ter o réu proferido ofensas 

contra sua honra, por meio de publicações em sites de internet e rede 

social.

Não obstante as alegações do requerido, a 

requerente trouxe elementos bastantes para a comprovação dos fatos 

constitutivos de seu direito.

Da análise da o acervo documental existente nos 

autos, verifica-se que através de publicações em rede social e páginas 

de internet, o apelante atribuiu à autora, de maneira clara e precisa, o 

cometimento do delito de furto (fls. 33, 40, 56 e 59).

Ademais, o recorrente chegou a postar uma 

fotografia da recorrida, na qual escreveu dizeres ofensivos, chamando-a 

reiteradamente de Judas traidora, e a acusando de roubo (fl. 204).

Na situação em exame, as imputações realizadas 

pelo réu não ficaram comprovadas, mas ao contrário, a autora não 

praticou nenhum dos crimes dos quais foi acusada (fl. 28/30).

Deste modo, o procedimento inadequado do 

recorrente (acusação inverídica de roubo e furto) expôs à recorrida à 

situação vexatória, afrontando a sua dignidade e acarretando ofensa à 

sua honra.

Destarte, os danos morais se fazem presentes, 

sendo de rigor a condenação do requerido na reparação dos prejuízos 

extrapatrimoniais.

Confira-se o precedente de minha relatoria:
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“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

Publicações ofensivas em blog da internet. 

Mensagens postadas e dirigidas à autora que 

extrapolaram o limite do razoável, atingindo sua 

honra e dignidade. Reparação moral devida. 

Valor fixado que bem atende as funções 

intimidativa e compensatória da indenização, 

sem implicar em enriquecimento ilícito da 

ofendida. Sentença mantida. RECURSO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível n. 

1003563-20.2015.8.26.0564. Sexta Câmara de 

Direito Privado. J. 07/03/2013).

No mais, frise-se que o réu não impugnou o 

quantum arbitrado a título de indenização, tendo apenas sustentado a 

inexistência de danos morais. 

Por tal motivo, prevalece o valor estabelecido 

pelo MM. Magistrado, qual seja, R$20.000,00, bem como os critérios de 

incidência de correção monetária e juros de mora.

Concluindo, nada existe para ser alterado na r. 

sentença.

Ante tais fundamentos, nega-se provimento 

ao recurso.

PAULO ALCIDES AMARAL SALLES

                   Relator
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