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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1031660-10.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante SUELI 
MARIANO DOS SANTOS, é apelada SANDRA REGINA COELHO.

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 sem voto), EGIDIO GIACOIA E VIVIANI NICOLAU.

São Paulo, 3 de abril de 2018.

Beretta da Silveira
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 41.564

Apelação Nº 1031660-10.2015.8.26.0506

COMARCA: Ribeirão Preto

Apelante: Sueli Mariano dos Santos 

Apelado: Sandra Regina Coelho

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da 
lide. Provas documentais suficientes para a elucidação dos fatos 
e para apreciação da controvérsia.  Inteligência dos artigos 355 e 
370 do CPC. Impugnação à Justiça gratuita.  Embora a via 
utilizada para requerer a revogação da benesse tenha sido 
adequada, a impugnação veio desacompanhada de documentos 
que evidenciem que a impugnada possui situação econômica 
incompatível com o instituto da assistência judiciária, ônus que 
cabia à impugnante. Mérito. Suporta ofensa praticada pela ré via 
envio de mensagem por “WhatsApp”. Na espécie, a situação 
narrada ocorreu em conversa privada de aplicativo whatsapp”e, 
em que pese a evidente animosidade entre as partes, não restou 
comprovada a repercussão negativa da imagem da autora. Mero 
contratempo, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além 
de fazerem parte da normalidade de nosso dia-a-dia, no trabalho, 
no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o 
equilíbrio psicológico do individuo.  Sentença mantida. 
RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL E MORAL, julgada improcedente e também improcedente a 

reconvenção pela r. sentença proferida pelo ilustre juiz Alex Ricardo dos Santos 

Tavares, de relatório adotado

Em preliminar, a apelante alega cerceamento de defesa, pois 
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pretendia produzir provas em audiência. No mérito, busca a inversão do julgado.

Não houve resposta (fls. 119).

É o RELATÓRIO. 

Da preliminar suscitada.

De início, não houve o cerceamento de defesa alegado. Os 

documentos acostados aos autos foram suficientes para a elucidação dos fatos e 

para a apreciação da controvérsia, razão pela qual a abertura de instrução  para 

produção de provas orais/testemunhais  apenas prolongaria o desfecho do caso, 

atentando contra a razoável duração do processo. 

Incumbe ao magistrado, destinatários das provas, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar quais são e como serão produzidas as provas 

necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis e 

meramente protelatórias (art. 370, CPC). 

Neste particular, o i. magistrado a quo estava plenamente 

convencido de que as injúrias narradas na exordial, mesmo que corroboradas por 

outros meios de prova, não seriam suficientes para provocar a procedência da 

ação, tornando dispensável a vasta instrução do processo. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 
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mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas”. 

Satisfeitos os requisitos exigidos pela legislação para o julgamento 

antecipado da lide, afasta-se a nulidade alegada.

De outra banda, insta rejeitar a impugnação à justiça gratuita. 

A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, 

recepcionou o instituto da assistência judiciária, garantindo o acesso ao 

Judiciário àqueles que não possuem recursos para arcar com as despesas 

processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 

Para dar concretude ao preceito constitucional, o Novo Código de 

Processo Civil, seguindo o entendimento da Lei 1.060/50, trouxe a disciplina da 

gratuidade de justiça em seus artigos 98 e seguintes. 

O art. 99 prevê que “o pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou no recurso”. 

Ademais, o art. 98 estabelece como parâmetro que: “A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem 

direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se como verdadeira 

a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente pela pessoa natural 

(parágrafo 3º do art. 99 do NCPC). 
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Tal dicção vai ao encontro do entendimento há muito tempo 

sedimentado nos Tribunais Superiores de que a simples afirmação de pobreza 

feita pela parte, até prova em contrário, é suficiente para que ela obtenha o 

benefício da assistência judiciária (STF: RE 206.531-5/RS, Rel. Min. 

Francisco Rezek, DJU 07.02.97; RE 206.958-2/RS, Rel. Min. Moreira Alves, 

DJU 26.07.98; e STJ: RSTJ 7/414, 57/412, 95/446). 

Caso não concorde com o deferimento da medida, reserva-se à parte 

contrária o direito de impugná-lo (artigo 100, NCPC), devendo trazer provas de 

que o beneficiário não faz jus da benesse concedida. 

Ademais, para a concessão do benefício, não se exige estado de 

pobreza absoluto, mas apenas que o pagamento das custas e despesas processuais 

possa afetar o mínimo necessário à subsistência da parte e de sua família. 

No caso, embora a via utilizada para requerer a revogação da 

benesse tenha sido adequada, a impugnação veio desacompanhada de 

documentos que evidenciem que a impugnada possui situação econômica 

incompatível com o instituto da assistência judiciária, ônus que cabia à 

impugnante (art. 373, inciso, NCPC). 

Assim, a impugnação à justiça gratuita não comporta acolhimento.

Passa-se ao enfrentamento do mérito recursal.

Cuida-se ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3ª Câmara de Direito Privado

Apelação nº 1031660-10.2015.8.26.0506  Voto nº 6
6

por Sueli Mariano dos Santos em face de Sandra Regina Coelho, objetivando ser 

indenizada por suposto constrangimento que a requerida lhe causou. 

Relata que desde 2011 conhece a requerida, ocasião em que foi 

contratada como doméstica com vínculo empregatício. Posteriormente, passou a 

prestar serviços semanais como diarista. Ocorre que em janeiro de 2015 a autora 

se dirigia à residência da ré, como fazia todas as quintas-feiras, a fim de limpar o 

apartamento, quando foi surpreendida com um telefonema do marido da ré, de 

nome Rodrigo, pedindo para que a autora fosse embora, pois sua esposa estava 

afirmando que ele e a requerente estariam tendo um “caso”.  

A autora jamais teve qualquer tipo de envolvimento com o cônjuge 

da ré. O que a motivou enviar uma mensagem de texto através da rede Whatsapp 

pedindo explicações sobre o assunto. Foi quando a requerida respondeu a 

mensagem sem explicações sobre as suas acusações e com ofensas à requerente, 

chamando-a de “PROSTITUTA” e ameaçando espalhar o “caso” para outras 

pessoas que a mantinham como diarista. Alega que a ré enviou mensagem para 

Sra. Joana, conforme print impresso da tela do whatsapp do celular da ré. Soma-

se a isso que a requerida ainda tripudiou sobre a redação da autora nas 

mensagens, humilhando-a. 

Aduz que foi vítima de crime de injúria e, que as agressões 

infundadas da ré a abalaram psicologicamente. 

A r. sentença de fls. 98/102, julgou improcedente a ação condenado 

a autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 
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advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor dado a causa, com atualização 

monetária desde o ajuizamento  e juros de mora a partir da publicação da 

sentença. E, julgou improcedente o pedido formulado na reconvenção, 

condenando a reconvinte/ré no pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor dado a 

reconvenção, com atualização monetária a partir da distribuição da reconvenção 

e juros de mora a partir da publicação da sentença. Com a observação de que 

ambas as partes são beneficiárias da justiça gratuita.

A pretensão indenizatória está fundada na alegação de que a 

requerida/apelada teria ofendido e humilhado a autora/apelante por mensagens 

enviadas através da rede Whatsapp, por suposta traição conjugal com o marido 

da daquela.  

O recurso não merece provimento.

O direito à honra se traduz juridicamente em larga série de 

expressões compreendidas como princípio da dignidade humana: o nome, a 

fama, o prestígio, a reputação, a estima, o decoro, a consideração, o respeito, etc. 

Portanto, são figuras de ofensa ao sentimento da honra, em sentido 

estrito: “a) a difamação, que consiste na imputação de fato ofensivo à reputação 

da pessoa física ou jurídica, atingindo-a no conceito ou na consideração a que 

tem direito; b) a injúria, que consiste na ofensa à dignidade ou ao decoro, a  

saber, a expressão ultrajante, o termo pejorativo ou simplesmente à invectiva de 

conteúdo depreciativo...” (Rui Stoco, Responsabilidade Civil e sua interpretação 
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Jurisprudencial, RT, 2ª ed., p. 249). (g.n.)

Destarte, a responsabilidade civil que enseja a reparação de danos 

exige a presença dos seguintes elementos essenciais: “ação ou omissão, culpa ou 

dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.” 

(Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade civil, 8ª ed., SP: Saraiva, 2003, 

p. 31).  

Assim, só devem ser reputados como dano moral o ato ou a omissão 

que interfiram intensamente no comportamento psicológico da vítima, causando-

lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero contratempo, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita 

do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia-a-

dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do individuo.

A autora narrou na inicial que, a requerida ao saber da infidelidade 

do marido atribuiu a ela a traição. Não se conformando com as acusações, enviou 

uma mensagem via whatsapp para a ré pedindo explicações sobre o que de fato 

estava acontecendo. Ocorre que a ré ofendeu a autora chamando-a de 

“Prostituta” conforme texto de fls. 14 “Prostituta é a palavra certa, você mesma 

se qualificou”. 

A propósito, ensina o professor YUSSEF SAID CAHALI, a saber: 

"Na realidade, tudo aquilo que molesta gravemente a alma 
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humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-

se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los 

exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza 

pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração 

social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral". (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2ª ed. rev., atual. 

e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 20).

Em suma, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor 

física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em 

seu íntimo, causando-lhe padecimento, atribulação, desgaste, constrangimento, 

angústia, alcançando valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente 

possam estar acompanhados de danos materiais, quando se acumulam, o que não 

ocorre no presente caso.

Portanto, o fato, por si, não foi capaz de gerar abalo à reputação ou 

à autoestima da apelante.

Como bem ressaltado na r. sentença recorrida, “(...) o que se afere 

dos autos, em especial do “print” da conversa via whatsapp (fls. 13/17) é tão 

somente a ocorrência de um desentendimento entre a autora e a ré, em razão da 

suposta traição do esposo, que não tem o condão de ensejar a pretensa 

indenização por danos morais” (...) “Registre-se que situação narrada ocorreu 
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em conversa privada do aplicativo “whatsapp”e, em que pese a evidente 

animosidade entre as partes, não restou comprovada a repercussão negativa da 

imagem da autora”.

Não se está  aqui  a falar que certas situações não posam espelhar 

injúria aos direitos de personalidade. O que impõe ver é que  na espécie  tais 

predicados não se encontram presentes, em especial diante da absoluta ausência 

de comprovação eficaz de que as ofensas desferidas ultrapassaram as fronteiras 

das redes sociais e circularam em grupos estranhos à parte, constituindo 

contrariedade que restou limitada a um destempero entre pessoas, o que está 

longe de revelar abalo moral, não tendo a autora se desincumbido a contento de 

demonstrar o fato constitutivo do seu direito, como bem observou o i. juiz 

sentenciante.

Neste panorama, nenhum reparo merece a r. sentença, que fica 

mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

BERETTA DA SILVEIRA
Relator
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