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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1008130-41.2015.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante WANDERLEI 

MACHADO NERIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada VALÉRIA TEIXEIRA DA SILVA.

ACORDAM, em 30ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, e para o fim 

mencionado, é que deram parcial provimento ao recurso.", de conformidade com o voto do 

Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARALDO 

TELLES (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E CARLOS DIAS MOTTA.

São Paulo, 27 de março de 2018.

Maia da Cunha

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº : 1008130-41.2015.8.26.0032
APELANTE : Wanderlei Machado Neris (Justiça Gratuita)
APELADO : Valéria Teixeira da Silva
COMARCA : Araçatuba
JUÍZA : Sonia Cavalcante Pessoa
VOTO Nº : 42.008

Dano moral. Cerceamento de defesa afastado. 
Comentários ofensivos contra o autor realizados na 
rede social Facebook, por meio do perfil do filho 
menor das partes. Autora que confessou a autoria 
das postagens ao identificar-se em uma delas, 
presumindo-se que fazia uso do perfil para atingir o 
ex-marido. Divulgação em rede social de Mandado 
de intimação expedido em desfavor do requerente, 
em medida protetiva de urgência com fundamento 
na Lei Maria da Penha, sobre a qual recai segredo de 
justiça. Liberdade de expressão que não pode se 
sobrepor à proteção à honra e vida privada do 
indivíduo, amparados constitucionalmente. Dano 
moral configurado. Indenização arbitrada em um 
salário mínimo. Ação que é procedente. Recurso 
parcialmente provido.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença 

que  julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, sustentando o 

autor, preliminarmente, cerceamento de defesa diante da necessidade de prova 

pericial e testemunhal, tal como requerido oportunamente. No mérito, alega que 

a ré assumiu a autoria da postagem, sendo evidente que os ataques partiram 

dela, utilizando-se do perfil do filho no site Facebook com a intenção de expor o 

recorrente a situação humilhante, inclusive divulgando medida protetiva obtida 

em seu desfavor, sobre a qual impera segredo de justiça, além de proferir 

xingamentos contra sua pessoa, ofendendo sua honra em comentários públicos 

na rede social.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, por 

mera repetição da petição inicial, e no mérito, por seu improvimento (fls. 

156/167).

Este é o relatório.

Antes de tudo, conhece-se do recurso porque o 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

30ª Câmara Extraordinária de Direito Privado

3

Apelação nº 1008130-41.2015.8.26.0032 - Araçatuba - Voto nº 42.008 - Am

recorrente devidamente se insurgiu contra os capítulos da sentença, combatendo-

os.

O recurso, com a devida vênia, merece parcial 

provimento.

Não houve cerceamento de defesa.

O Código de Processo Civil admite o julgamento 

antecipado da lide sempre que o Juiz, destinatário das provas, entender que as 

questões fáticas se encontram suficientemente demonstradas e só resta a 

aplicação do direito. E, no caso, entendendo a digna Magistrada sentenciante que 

a prova existente era suficiente para a solução da lide, bem agiu ao julgar o feito 

com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil, em atendimento aos 

princípios da economia e celeridade processuais. E a verdade é que não havia 

mesmo necessidade da produção de prova testemunhal ou pericial para a solução 

da lide, sendo as provas trazidas pelas partes suficientes para analisar a 

existência e o alcance dos danos morais.

No mérito, contudo, assiste razão ao apelante.

A teoria da responsabilidade civil impõe àquele que 

causa dano o dever de reparação. É o que assenta o artigo 186 do Código Civil: 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Do mesmo 

modo dispõe o art. 927, caput, Código Civil: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

A configuração do dever de indenizar depende dos 

seguintes pressupostos: da ação ou omissão, da culpa do agente, do dano e do 

nexo de causalidade. A ação ou omissão é o ato praticado em desacordo com a 

norma jurídica, violando direitos de outrem de forma a causar-lhe danos 

materiais ou morais. A culpa do agente é a infração a um dever de conduta que 

leva em conta os padrões médios de comportamento. O ato ilícito, enfim, deve 

conduzir ao resultado danoso para que se materialize o indispensável nexo de 

causalidade e o consequente dever de indenizar.

No caso, com a devida vênia da digna Juíza de 

Direito, restou comprovado que as postagens de cunho ofensivo, realizadas 

através do perfil do filho comum das partes, partiram da requerida.
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Os documentos trazidos com a inicial demonstram 

que o perfil do filho Luigi foi utilizado para divulgar os seguintes comentários, 

diretamente na página privada do autor: “Principalmente quando o pai ameaça mata 

(sic) os filhos e a mãe não dá pra esquecer mesmo”, “Aqui sou eu Valeria Teixeira Tó (sic) 

postando isso porque acho que vc deve ter perdido a sua intimação e não está lembrado 

o que vc nao pode fazer (sic). Por favor msg também não. Me esqueça e pare de entrar 

em contato pois vc pode se prejudicar e muito. Fica à dica (sic)”, e por fim, “Para ser 

mal caráter, agressor, estúpido, viver na custa de mulher e ladrão É para isso que vão 

precisa de vc (sic). Tenho a capacidade de fazer meus filhos serem homem não cachorro 

(sic)” (fls. 55/62).

Assim, anote-se que a própria ré confessou se utilizar 

do perfil do filho para comunicar-se com o requerente em rede social (fl. 59), 

presumindo-se que as postagens na qual foram proferidos xingamentos contra 

sua pessoa também partiram dela.

No mais, a própria mensagem em que se identificou, 

divulgando no perfil do requerente foto do Mandado de intimação expedido em 

seu desfavor em Medida Protetiva ajuizada pela ré, é suficiente a ensejar ato 

ilícito passível de indenização, mormente considerando o segredo de justiça que 

impera sobre as medidas protetivas de urgência fundadas na Lei Maria da Penha 

(art. 189, II e III, CPC), e que a sua divulgação em rede social é suscetível a 

causar danos à honra e vida privada do intimado, dando publicidade à sua 

condição jurídica.

Sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 

5º, inciso IV, assegura a todos o direito à livre manifestação de pensamento, e, 

ao mesmo tempo, no mesmo artigo 5º, inciso X, protege a honra e a vida privada 

das pessoas. Contudo, os princípios constitucionais não são absolutos e, havendo 

conflito entre dois deles, deve-se, considerando o princípio da razoabilidade, 

fazer preponderar o mais relevante. O princípio da liberdade de manifestação do 

pensamento, desse modo, encontra o seu limite no direito de qualquer cidadão 

não ver a sua honra maculada.

Nesse sentido, as mensagens publicadas pela ré 

extrapolam os limites da livre manifestação de pensamento e ferem a dignidade 

do autor, alcançando o dano moral indenizável. Repise-se que as palavras 

ofensivas foram proferidas em rede social, onde comentários e postagens são de 
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domínio público, expondo ainda mais aquele que a sofre.

E não há qualquer indício de que as ofensas foram 

recíprocas, como alega a requerida, nem se pode considerar o argumento de que 

as postagens poderiam ter sido feitas pelo próprio filho menor, à época com 9 

anos, mormente considerando o conteúdo dos comentários (“Tenho a capacidade 

de fazer meus filhos serem homem não cachorro” e “Aqui sou eu Valeria Teixeira Tó (sic) 

postando isso porque acho que vc deve ter perdido a sua intimação e não está lembrado 

o que vc nao pode fazer (sic) (...)”).

Configurados, assim, os danos morais.

No tocante ao arbitramento do valor da indenização, 

deve o Juiz se pautar no prejuízo sofrido pela vítima, na intensidade da culpa e 

na capacidade econômica do autor do dano, de modo que o montante da 

indenização seja suficiente para ressarcir o ofendido e punir o ofensor, 

desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem, em contrapartida, implicar 

enriquecimento de um e empobrecimento do outro. 

No caso, observados tais critérios e as condições das 

partes, tem-se que o valor sugerido pela ré em argumento subsidiário, no valor 

de 1 salário mínimo (fl. 81), atende às peculiaridades do caso concreto, 

sobretudo considerando a condição pessoal da requerida, que se declara diarista.

Destarte, de rigor o provimento parcial do recurso, 

condenando a ré ao pagamento de 1 salário mínimo a título de danos morais ao 

autor, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54, 

STJ) e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do resultado, fica invertida a sucumbência.

Pelo exposto, e para o fim mencionado, é que 

se dá parcial provimento ao recurso.  

       MAIA DA CUNHA

RELATOR
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