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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1009068-53.2016.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante FLAVIA 
DANIELA SOUZA RUTULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada DAIANE 
GUIMARAES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVÉRIO DA SILVA 
(Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME 
FILHO.

São Paulo, 20 de abril de 2018.

Clara Maria Araújo Xavier
Relatora

Assinatura Eletrônica
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Apelação n. 1009068-53.2016.8.26.0597

Apelante: Flavia Daniela Souza Rutula

Apelada: Daiane Guimarães

Voto 1179

Apelação  Ação de indenização por danos morais  Cobrança 

realizada em rede social  Situação vexatória  Procedência em 

parte, com a fixação dos danos morais em R$ 1.000,00  

Inconformismo manifestado pela autora  Quantum que se mostra 

em consonância com as provas produzidas  Ausência de 

resistência ao pedido que não acarreta a isenção da condenação em 

ônus de sucumbência  Sentença parcialmente reformada  

Recurso parcialmente provido

Trata-se de recurso de apelação interposto por Flavia 

Daniela Souza Rutula (fls. 35/40) contra a r. sentença de fls. 32/33, cujo 

relatório se adota, que julgou parcialmente procedente ação de indenização 

por danos morais ajuizada por aquela em face de Daiane Guimarães. Ante a 

ausência de resistência, não houve condenação em sucumbência.
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Inconformada, apela a requerente, alegando que o montante 

fixado a título de indenização por danos morais não se reveste de caráter 

punitivo, nem mesmo representa forma de compensação à vítima. Entende, 

assim, que o quantum deve ser majorado para R$ 10.000,00. Combateu 

também a ausência de condenação da requerida aos ônus de sucumbência, 

pugnando pela fixação de honorários advocatícios no patamar de 20% sobre a 

condenação. 

Não houve apresentação de contrarrazões.

Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 45).

É o relatório.

A autora ingressou com a presente ação alegando, em 

síntese, que se tornou motivo de chacota em sua cidade por ter sido chamada 

de caloteira pela requerida através da rede social Facebook. Afirmou terem 

sido inúmeras as postagens com a intenção da macular a imagem da autora, 

argumentando que, dada a extensão da rede mundial de computadores, sua 

honra restou atingida perante um número infinito de pessoas. Assim, por 

terem sido atingidas a sua honra e imagem, configurado está o ato ilícito, 

devendo o mesmo ser indenizado, conforme disciplinam os artigos 186 e 927 

do Código Civil. Alegou serem mentirosas as afirmações postadas na rede 

social. Ante a gravidade dos fatos, já que se trata de ofensa pública, deve o 

valor fixado atingir a finalidade de repreender a ré, a fim de que não pratique 

novamente o mesmo ato, permitindo à autora, por outro lado, a efetiva 

compensação pelo constrangimento. Sugeriu, para tanto, montante não 

inferior a R$ 20.000,00.

A sentença, entendendo que “nenhuma circunstância é 
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capaz de legitimar a cobrança realizada em uma rede social, que expõe 

publicamente aos usuários da rede a suposta condição de inadimplência da 

autora”, julgou parcialmente procedente a ação, condenando à ré a pagar à 

autora a quantia de R$ 1.000,00, “atualizado desde a sentença e acrescido de 

juros de mora desde a citação.” Não houve condenação em verba 

sucumbencial, ante a ponderação de que “não tendo havido resistência, não 

há sucumbência”.

Pois bem, a sentença merece parcial reforma.

Anote-se que o inconformismo manifestado pela autora 

resume-se ao quantum fixado a título de indenização pelos danos morais 

sofridos, pois entende que o montante de R$ 1.000,00 não se revela como 

punição à ré, nem mesmo compensação à sua dor.

Em que pese a afirmação da autora no sentido de que foram 

“inúmeras as postagens” a fim de macular sua imagem, o que se verifica da 

prova trazida aos autos é apenas uma publicação em que o seu nome (Dani 

Rutula) é informado (fls. 15).

A postagem constante a fls. 17, que é justamente a que se 

utiliza do termo “caloteira”, não apresenta qualquer referência à requerente. 

Ademais, de uma breve análise de ambos os documentos 

(fls. 15 e 17), o que se pode concluir é que o perfil da requerida (Daia 

Guimaraes) é privado, o que não permite que a divulgação se dê para um 

número indeterminado de pessoas. Para chegar-se a tal conclusão, basta 

verificar que poucas foram as “curtidas” (38 - fls. 15; 30  fls. 17), bem como 

os comentários (23  fls. 15; 0  fls. 17).

Como se não bastasse, a fls. 16 o que se pode perceber é 
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que diversos dos “contatos” da requerida, em que pese tratar-se de uma 

cidade pequena, sequer conheciam a requerente (“kkkk quem é já quero saber 

amiga.”; “De tanto ela fala eu to curiosa já pra saber quem é essa 

kkkkkkkk”).

Feitas tais ponderações, conclui-se que o quantum arbitrado 

a título de danos morais mostra-se satisfatório a ressarcir o dano sofrido pela 

autora. Por outro lado, tratando-se a requerida de vendedora autônoma de 

roupas, sem qualquer outra prova acerca de sua condição econômica, o valor 

de R$ 1.000,00 revela-se suficiente a representar desestímulo a que pratique 

novamente o mesmo ato.

Assim, por qualquer ângulo que se olhe, não se vislumbra 

razão a permitir a majoração do valor fixado a título de danos morais. 

Assiste razão, no entanto, ao inconformismo manifestado 

pela autora no que se refere à ausência de condenação da ré em ônus de 

sucumbência.

Isto porque, em que pese a ausência de resistência ao 

pedido, fato é que a requerida deu causa à propositura da ação, não podendo, 

portanto, ficar isenta do pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor do patrono da parte contrária. 

Assim, de rigor a condenação da ré, ora apelada, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, em razão 

do irrisório valor que daria caso se considerasse como base de cálculo o valor 

da condenação, arbitra-se em R$ 500,00, tendo em vista os requisitos 

previstos no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Desta forma, fica a sentença reformada apenas no que se 
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refere aos ônus de sucumbência, agora impostos à requerida. 

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

Clara Maria Araújo Xavier

Relatora
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