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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0962968-61.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é 
apelante ANA CRISTINA CAMARGO THEREZO PINHEIRO, é apelado 
SILVANA CATAO DE PAULA.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Preliminar rejeitada e 
recurso parcialmente provido na parte conhecida. V.U.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ERICKSON GAVAZZA MARQUES (Presidente sem voto), JAMES 
SIANO E FÁBIO PODESTÁ.

São Paulo, 28 de março de 2018.

J.L. Mônaco da Silva
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto : 25856
Apelação : 0962968-61.2012.8.26.0506
Apelante : Ana Cristina Carmargo Therezo Pinheiro
Apelado : Silvana Catão de Paula
Comarca : Ribeirão Preto
Juiz : Dr. Alex Ricardo dos Santos Tavares

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - 
Revelia - Presunção de veracidade dos fatos - 
Possibilidade da produção de provas pela ré 
representada por advogado - Inércia da ré - 
Preliminar afastada. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C. 
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - Ofensas e 
xingamentos recebidos por telefone e mensagens 
nas redes sociais - Procedência parcial do pedido - 
Inconformismo da ré - Acolhimento parcial na 
parte conhecida - Aplicação do disposto no art. 
252 do RITJSP - Ratificação da maioria dos 
fundamentos da sentença - Ré que manteve 
relacionamento extraconjugal com o marido da 
autora - Prova dos autos comprobatória das 
ofensas - Dano moral configurado - Redução da 
indenização de R$ 60.000,00 para R$ 10.000,00 - 
Observância dos princípios da proporcionalidade e 
da razoabilidade - Danos materais - 
Inconformismo que não ataca os fundamentos da 
sentença - Descumprimento do art. 1.010, inc. II, 
do Código de Processo Civil - Não conhecimento - 
Sentença parcialmente reformada para reduzir o 
valor da indenização moral.

Preliminar rejeitada e recurso parcialmente 
provido na parte conhecida.

Trata-se de ação de indenização c.c. obrigação 
de não fazer ajuizada por Silvana Catão de Paula em face 
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de Ana Cristina Carmargo Therezo Pinheiro, tendo a r. 
sentença de fls. 318/321, de relatório adotado, julgado 
parcialmente procedente o pedido.

Inconformada, apela a ré suscintando, 
preliminarmente, a ocorrência de nulidade processual pelo 
julgamento antecipado da lide e que a r. sentença está 
baseada em documentos produzidos unilateralmente pela 
parte adversa, configurando cerceamento de defesa. No 
mérito, em síntese, afirma a inexistência de nexo de 
causalidade entre a conduta da ré e eventuais danos 
sofridos pela autora, não havendo comprovação da culpa 
da recorrente. Ressalta que o abalo emocional se deve ao 
relacionamento extraconjugal praticado pelo marido da 
autora e não pela recorrente. Repudia a condenação nos 
danos morais e, ademais, reputa desarrazoado o quantum 
indenizatório, merecendo redução. Requer também a 
redução dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00.  
Prequestiona os dispositivos indicados (v. fls. 324/363).

Recurso respondido (v. fls. 389/402).

É o relatório.

O recurso não merece provimento na parte 
conhecida.

De início, a preliminar suscitada não comporta 
acolhimento. Com efeito, a alegação recursal de que está 
indefesa por práticas irregulares e intempestivas do 
advogado contratado inicialmente não pode ser acolhida, 
na medida em que a recorrente é pessoa apresenta um 
bom nível de formação e trabalha como química há 20 
anos em empresa multinacional, não sendo razoável supor 
que não tenha se inteirado das qualidades profissionais do 
advogado que contratou. Aliás, estranhamente, a questão 
só foi levantada nas razões recursais, diante do 
acolhimento integral da ação em seu desfavor. Ora, se 
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entende que o patrono falhou no patrocínio da causa, 
causando-lhe prejuízo, deve valer-se da ação cabível para 
buscar ressarcimento.

No mais, a ré compareceu espontaneamente 
aos autos e limitou-se a denunciar à lide Fernando 
Benedito Guimarães (v. fls. 246/248). Não apresentou 
contestação (certidão de fls. 258), contrariando o art. 71 do 
Código de Processo Civil de 1973, vigente à época dos 
fatos, o que ensejou o decreto de revelia.

E a revelia, bem decretada, conduziu à 
presunção de veracidade das alegações de fato 
formuladas pelo autor, cabendo ao réu representado nos 
autos, como no caso vertente,  a produção de provas de 
seu interesse.

Ocorre que a ré, mesmo depois de transcorrido 
mais de 1 (um) ano do decurso do prazo para a 
contestação, peticionou ao juízo para requerer a 
devolução do prazo para a defesa, mas não requereu a 
produção de nenhuma prova (v. fls. 258 e 299/301).

Além disso, nas razões recursais, de forma 
sucinta e pouco clara, a recorrente menciona cerceamento 
de defesa sem apontar as provas que pretendia produzir 
(v. fls. 330).

Assim, rejeita-se a preliminar suscitada.

No mérito, é caso de aplicar o disposto no art. 
252 do RITJSP e ratificar a maioria dos fundamentos da r. 
sentença apelada, proferida nos seguintes termos:

“A autora Silvana Catão de Paula propôs a 
presente ação contra a ré Ana Cristina Camargo Therezo 
Pinheiro, pedindo: a) antecipação de tutela, a fim de proibir 
a ré de se aproximar da autora, bem como manter contato 
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com a mesma; a1) proibir a ré de expor a autora de 
qualquer modo e por qualquer meio de comunicação; a2) 
proibir a ré de frequentar determinados lugares, a fim de 
preservar a integridade física e psicológica da autora; a3) 
proibir a ré de alterar senhas e perfil da autora, sob pena 
de multa, por cada ato cometido, em valor a ser desde 
logo fixado; b) condenar a ré ao pagamento de 
indenização pelos danos morais sofridos pela autora; c) 
condenar a ré ao pagamento dos honorários advocatícios 
contratados, equivalentes a R$ 5.000,00, mais 20% de 
toda vantagem ou valor pecuniário que vier a integrar ou 
reintegrar o seu patrimônio em virtude da presente ação, 
conforme contratos de prestação de serviços e notas 
fiscais em anexo; d) condenar a ré ao pagamento de 
indenização no valor correspondente ao preço do aparelho 
identificador de chamadas e extensão para instalação 
deste, o que totaliza R$ 20,39; e) condenar a ré ao 
pagamento de indenização no valor correspondente ao 
preço do netbook, capa e pen drive, o que totaliza R$ 
986,80; f) condenar a ré ao pagamento de indenização no 
valor correspondente às despesas que teve e que ainda 
terá com consultas com médico- psiquiatra, a ser liquidado 
oportunamente.

(...)
Afirmou a autora que tomou conhecimento que 

seu marido mantinha relacionamento extraconjugal com a 
ré, e que, a partir de então, passou a ser alvo de 
xingamentos, humilhações, ameaças, difamações, injurias, 
etc, tudo partindo da ré.

Afirmou, ainda, que as ofensas foram 
realizadas por meio de mensagens para seu telefone 
celular e alteração de facebook.

Pois bem.
As mensagens juntadas na petição inicial 

indicam que foi a ré a causadora das ofensas. Se não 
bastasse isso, a ré admitiu que praticou as ofensas, 
conforme Termo de Declarações de folhas 141. Para o fim 
de arrematar a causa, anoto que a ré não impugnou a 
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documentação juntada na petição inicial nem os fatos 
articulados na petição inicial.

Desse modo, comprovado o ato ilícito praticado 
pela ré, qual seja, intenção de causar lesão e humilhação 
contra a autora, sendo o conjunto probatório farto nesse 
sentido.

Com efeito, restou, portanto, caracterizado que 
a autora sofreu lesão aos direitos da personalidade 
humana e afronta a sua dignida Agiu mal a ré em ofender 
a imagem e a honra da autora em mensagens e rede 
social. Lesionou a ré a autoestima, consideração pessoal e 
dignidade da autora, o que caracteriza o dano moral.

Comprovados a autoria, o dano e o nexo 
causal, resultando na obrigação de indenizar o dano moral, 
passo a fixar o seu valor.

A fixação do dano moral deve observar os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 
considerando-se a gravidade, a natureza e repercussão da 
lesão, o sofrimento e a posição social do ofendido, bem 
como o dolo ou a culpa do responsável, sua situação 
econômica, a reparação espontânea e sua eficácia e a 
duração da lesão.

Desse modo, considerando o dolo intenso da 
ré, nítido pelo teor das mensagens, fixo o dano moral em 
R$ 60.000,00.

Noutro giro, passo a análise dos pedidos de 
conteúdo material.

(...)
Procede o pedido de indenização no valor 

correspondente ao preço do aparelho de identificador de 
chamadas e extensão, bem como do netbook, capa e pen 
drive, porque evidenciados que foram adquiridos em razão 
da conduta da ré.

(...)
Diante do exposto, acolho em maior parte o 

pedido, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, 
do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a ré 
ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor 
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de R$ 60.000,00, com atualização monetária desde hoje e 
juros de mora desde a citação, bem como ao pagamento 
de indenização no valor correspondente ao preço do 
aparelho identificador de chamadas e extensão para 
instalação deste, o que totaliza R$ 20,39, com atualização 
monetária desde o desembolso e juros de mora de acordo 
com a citação; e ao pagamento de indenização no valor 
correspondente ao preço do netbook, capa e pen drive, o 
que totaliza R$ 986,80, com atualização monetária desde 
o desembolso e juros de mora de acordo com a citação. 
Diante da sucumbência preponderante da ré, condeno-a 
no pagamento das custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios, esses fixados em 15% sobre o 
valor da condenação” (v. fls. 318/321).

E mais, na tentativa de se esquivar da 
responsabilidade pelas ligações telefônicas e mensagens 
recebidas pela apelada, a apelante, nas razões recursais, 
acaba por confessar que as realizou, dizendo que “não era 
a causadora de grande parte de eventuais ligações e 
mensagens que a apelada recebeu” (v. fls. 329).Ora,  ao 
afirmar que não realizou “grande parte” das ligações e 
mensagens, admite que realizou parte das ofensas, ainda 
que seja “pequena parte”, o que, por si só, já é suficiente 
para comprovar o ilícito perpetrado. 

Como é sabido, o valor dos danos morais deve 
ser fixado com moderação, atento o magistrado para as 
condições financeiras da vítima e do ofensor. 

Não cabe ao Poder Judiciário, por um lado, fixá-
lo em valor exageradamente elevado, permitindo o 
enriquecimento ilícito da vítima. Não pode, por outro lado, 
arbitrá-lo em valor insignificante que estimule o agressor a 
reiterar a prática ilícita. Na correta advertência do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça, “não pode contrariar o bom 
senso, mostrando-se manifestamente exagerado ou 
irrisório” (RT 814/167).
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No entanto, o quantum fixado na sentença, R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), deve ser reduzido para a 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia apta a compensar os 
transtornos e constrangimentos suportados pela autora, 
em efetiva observância aos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade. Tal montante deve 
ser corrigido a partir da publicação deste v. acórdão e 
acrescido de juros de mora a contar da citação.

Quanto aos danos materiais, a recorrente não 
atacou os fundamentos da sentença, limitando-se a 
requerer a redução do valor (v. fls. 363). 
Bem por isso, o recurso não merece conhecimento diante 
do descumprimento do art. 1.010, inc. III, do Código de 
Processo Civil. 

Por outro lado, a fixação dos honorários 
advocatícios em 15% sobre o valor condenação não é 
exagerada diante do tempo de duração da demanda, 
proposta em 7/11/2012 (v. fls. 2) e só julgada em 
13/6/2017 (v. fls. 321).

Em suma, a r. sentença apelada deve ser 
parcialmente reformada apenas para reduzir a indenização 
fixada a título de dano moral para R$ 10.000,00. 

Os honorários sucumbenciais não podem ser 
majorados porque a apelante obteve parcial êxito no 
recurso. 

Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a 
preliminar e dou parcial provimento ao recurso na parte 
conhecida. 

J.L. MÔNACO DA SILVA
              Relator      
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