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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1005630-39.2016.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante HELOISA 
HELENA SARAIVA BARBOSA, é apelada MARIA JUSTINA HENRIQUES ISMAEL.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4ª 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 ENIO ZULIANI 
(Presidente) e MAIA DA CUNHA.

São Paulo, 28 de março de 2018.

Maurício Campos da Silva Velho
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 0078
APELAÇÃO Nº: 1005630-39.2016.8.26.0073
COMARCA: AVARÉ
APELANTE: CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUSA
APELADOS: REGIS ADRIANO ANTUNES DE SOUZA E NILCEIA CRISTINA 
RODRIGUES

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. MENSAGENS OFENSIVAS PUBLICADAS EM 
GRUPO DA REDE SOCIAL “FACEBOOK” DESTINADAS A 
MORADORES DO CONDOMÍNIO ONDE RESIDEM AS 
PARTES. APELANTE NÃO CONTROVERTEU AS OFENSAS NA 
FASE DE INSTRUÇÃO TAMPOUCO APRESENTOU PROVAS 
DE SUPOSTA DESCONTEXTUALIZAÇÃO DAS MENSAGENS. 
INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA 
PRODUZIR A APELADA QUEDOU-SE INERTE. 
XINGAMENTOS PROFERIDOS EM MEIO VIRTUAL 
DESTINADO A TROCA DE MENSAGENS ENTRE MORADORES 
DO MESMO CONDOMÍNIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. 
VALOR DA INDENIZAÇÃO NÃO FOI OBJETO DO RECURSO, 
MAS SE MOSTRA RAZOÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA 
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de r. sentença de fls. 138/140,                   
cujo relatório fica adotado, que, em ação de indenização por danos morais, acolheu pedido 
dos autores Regis Adriano Antunes de Souza e Nilceia Cristina Rodrigues, no sentido de 
condenar a requerida Cristiane Oliveira de Sousa a pagar a cada um deles o valor de 
R$2.500,00 a título de indenização por dano moral, bem como de condená-la a retirar todas 
as postagens ofensivas aos autores e, no mesmo grupo da rede social Facebook, registrar 
mensagem de retratação.

Insurge-se a requerida, ora apelante, alegando, em síntese, a fragilidade do conjunto 
probatório, seja pela falta da lavratura em ata notarial do contido em meios eletrônicos, seja 
por suposta ausência de contextualização dos termos proferidos pela requerida,  que trataria 
de majorar o grau de ofensividade. Por fim, argumenta que não foram trazidas pelos 
autores aos autos, provas de existência do dano moral sofrido.

Em contrarrazões os autores, ora apelados, asseveram que a apelante não apresentou 
impugnação quanto ao valor da condenação e que as provas apresentadas durante a 
instrução processual dão guarida à manutenção da r. sentença.

Recurso de apelação tempestivo, dispensado o recolhimento de preparo, ante a gratuidade 
judiciária concedida às partes. Não houve oposição à realização de julgamento virtual.
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É o relatório.

A r. sentença deve ser mantida.

Restou incontroverso que a requerida, ora apelante, publicou mensagens com conteúdo 
ofensivo à honra dos autores em grupo da rede social Facebook. Nas razões recursais              
a apelante sustenta que o conjunto de mensagens trazidas aos autos pelos autores de forma 
isolada seria insuficiente para formar o convencimento do Juízo de piso. Isto é, as 
mensagens não englobariam aquelas publicadas pelos autores. Ademais, invoca que a 
apresentação das mensagens eletrônicas deveria dar-se mediante ata notarial lavrada por 
tabelião.

Ocorre que toda a discussão se deu em um ambiente virtual, em um grupo da rede social 
Facebook. Eventuais mensagens publicadas pelos autores, ora apelados, direcionadas à 
apelante e que, em tese, pudessem alterar o entendimento do Juízo a quo, deveriam ter sido 
juntadas na fase de instrução processual. Mas, na oportunidade de fazê-lo              quedou-
se inerte a apelante, visto que às fls. 131/132 fora intimada, na pessoa de sua advogada, a 
especificar e justificar as provas que pretendia produzir e deixou o prazo transcorrer in 
albis. Neste sentido:

Apelação. Ação de reparação de danos. Preliminar. Cerceamento 
de defesa. Ré que não requereu a produção de prova por ocasião 
do despacho que determina especificação de provas. Preclusão. 
Ausência de cerceamento de defesa. Mérito. Bem imóvel. 
Ressarcimento de despesas com a realização de obras de 
construção em imóvel. Recibos de quitação que demonstram as 
despesas realizadas pelos autores no imóvel da ré. Autores que se 
desincumbiram do ônus da prova de demonstrar os fatos 
constitutivos de seu alegado direito ao ressarcimento dos prejuízos 
sofridos com a realização de obras estruturais no imóvel. Sentença 
mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação 
1008450-82.2015.8.26.0132; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão 
Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 
24/08/2017)

A existência de ofensa indenizável à honra e à moral evidencia-se pelas expressões 
agressivas utilizadas pela apelante nas mensagens endereçadas aos apelados, tais como 
vaca, diaba gorda, chifruda, nhonha nojenta, estrupícia, demente, nojenta imunda. 
Mormente ao se considerar que foram publicadas em grupo da rede social Facebook 
destinada aos moradores de condomínio em que habitam as partes. Isto é, o alcance é 
semelhante ao que conseguiriam ofensas proferidas, pessoalmente, diante dos demais 
vizinhos. Acresce de gravidade ao dano moral a permanência das mensagens no meio 
eletrônico onde se deu a publicação, cessando somente com a exclusão de quem a publicou 
ou de quem administra o grupo ou a rede social.
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DANOS MORAIS. Insultos verbais expedidos em voz alta 
atraindo a atenção da vizinhança. Comportamento ilícito e lesão a 
direitos de personalidade evidenciados. Fato incontroverso ante o 
depósito realizado pelo réu do quantum fixado na sentença 
(R$1.760,00). Apelo pela majoração. Indenização que deve ser 
majorada para R$4.000,00, (quatro mil reais) conforme 
precedentes do Tribunal em situações semelhantes. Juros de mora 
fixados devem ter como termo inicial a data do evento danoso e 
correção monetária desde o arbitramento (362 STJ).  Provimento 
em parte.  (TJSP; Apelação 1000797-08.2015.8.26.0624; Relator 
(a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; 
Data do Julgamento: 29/09/2016; Data de Registro: 05/10/2016)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL 
EXTRACONTRATUAL. OFENSA. HONRA. Ato ilícito 
configurado. Xingamentos. Afirmação, sem provas, de que a 
autora é garota de programa. DANO MORAL CONFIGURADO. 
Compensação devida. Quantificação. Valor adequado, segundo os 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários 
advocatícios sucumbenciais majorados em razão do resultado do 
julgamento. Sentença mantida. Recurso parcialmente provido. 
(TJSP; Apelação 1003278-07.2015.8.26.0506; Relator (a): Hamid 
Bdine; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Data do 
Julgamento: 02/02/2017)

DANO MORAL - Xingamentos e palavras ofensivas de baixo 
calão - Ofensa à dignidade humana conforme vem referido no art. 
1o, III, da CF - Tal violação acarreta a reparação por dano moral 
(art. 5o, incisos V e X da CF e súmula 37 do STJ) - No caso dos 
autos, a autora não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu 
direito, qual seja, que de fato tais ofensas tenham ocorrido - Pelo 
contrário, o réu apresentou testemunhas que confirmaram que as 
agressões verbais partiram da autora - Ação de indenização por 
danos morais improcedente - Recurso improvido.  (TJSP; 
Apelação 9153802-26.2004.8.26.0000; Relator (a): Paulo Eduardo 
Razuk; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Data do 
Julgamento: 01/06/2010)

O valor de R$2.500,00 a cada autor como verba indenizatória que, frise-se, não foi objeto 
deste recurso, mostra-se compatível com a peculiaridade da ação, de forma a não 
caracterizar enriquecimento sem causa aos autores, nem de ser irrelevante à ré-apelante, 
mantendo seu caráter pedagógico.

Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação. 

MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO

Relator
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