
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3ª Câmara de Direito Privado

Registro: 2018.0000320083

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000467-31.2017.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante CARLOS 
ROBERTO BAIA DE PAULA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada KATIA 
MARIA DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA).

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 maio de 2018.

Beretta da Silveira
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 41.477

Apelação Nº 1000467-31.2017.8.26.0142

COMARCA: Colina

Apelante: Carlos Roberto Baia de Paula 

Apelado: Katia Maria de Paula

INDENIZAÇÃO POR DANOS 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. Inutilidade dos depoimentos testemunhais pretendidos. 
Mérito. Ofensa praticada pelo réu via envio de vídeo difamatório 
nas redes sociais “Facebook e “WhatsApp”. Conduta injuriosa 
que provocou dano moral à autora, impactando diretamente 
sobre sua honra subjetiva. Art. 5º, X, CF. Responsabilidade civil 
caracterizada. Valor da indenização fixado por equidade (art. 
953, CC). Impossibilidade de majoração ou redução, visto que o 
importe atende à natureza dúplice desta espécie de reparação e 
está em consonância com as particularidades do caso. Sentença 
mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados 
para o importe correspondente a 12% do valor atualizado da 
causa (art. 85, §11, CPC), observada a gratuidade concedida. 
RECURSO DESPROVIDO. 

 

Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de fls. 

50/53, da lavra da i. magistrada Natália Schier Hinckel, de relatório adotado, que 

julgou PROCEDENTE a ação de indenização por danos morais ajuizada por 

KATIA MARIA DE PAULA em face de CARLOS ROBERTO BAIA DE PAULA.    

Apela o réu, requerendo a anulação da sentença visto que 

ferem princípios Constitucionais, quais sejam, devido processo legal, ampla defesa e 

o contraditório. No mérito, sustenta que não houve danos morais posto que no 

vídeo, ele não mencionou o nome da autora, foi feito em um momento de grande e 

forte emoção, não teve repercussão e já foi retirado da Internet (fls. 55/61).   
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Foram apresentadas contrarrazões às fls. 72/76. 

É o RELATÓRIO.

A autora ajuizou ação de indenização por danos morais 

em virtude de ofensa praticada pelo réu, que teria enviado um vídeo no site 

“Facebook” e “WhatsApp”, fazendo menção a apelada, também conhecida como 

“Gioconda Cebin” onde denigre a imagem da mesma com os seguintes dizeres: 

“Essa muie não vale nada”; “(...) uma muié que o pai e a mãe joga no lixo vale 

alguma coisa?”; “(...) uma muie que fica pelada no facebook insinuando pra home 

vale alguma coisa?”; “(...) agora pra vocês autoridades eu falo eu provo, vou até no 

juiz se for preciso”; “(...) essa muie não vale nada gente, vocês sabem”; “(...) muié 

desocupada vagabunda, essa muié ai vagabunda”. (link do vídeo nos autos).  

O feito foi julgado procedente pela juíza a quo, com 

fixação da indenização em R$3.000,00 (três mil reais).

O recurso não deve prosperar.

Afasta-se, de início, a preliminar atinente ao 

cerceamento de defesa. O apelante apresentou em contestação sua defesa e em 

nenhum momento indicou testemunha que pudesse falar a seu favor. E, 

corroborando isso, houve julgamento antecipado da lide.  

Analisando o fato, o vídeo demonstra, por si só, de 

forma contundente as ofensas dirigidas à apelada não cabendo no caso à necessidade 

de produção de quaisquer outras provas.  
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A r. sentença trouxe a conclusão sobre os fatos objeto de 

controvérsia, esclarecendo os motivos que conduziram a MM. Juíza a sua 

convicção. Não houve qualquer impedimento da defesa na produção de provas que 

pudesse demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora.  

Além disso, o próprio apelante confessa que foi ele quem 

proferiu as palavras contra sua irmã, diz que gravou o vídeo em um momento de 

forte emoção, in verbis: “Ademais, o requerido fez um vídeo em um momento de 

grande e forte emoção e como forma de um desabafo...”.

Incumbe ao magistrado, destinatário 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 ou 

meramente protelatórias (art. 370, CPC).

Para análise do pleito indenizatório, bastavam os 

elementos constantes dos autos, motivo pelo qual o artigo 355 da legislação 

processual foi corretamente aplicado.

Passa-se, assim, ao enfrentamento do mérito recursal.

No dia 13 de outubro de 2016, o apelante, irmão da 

apelada, postou um vídeo na rede social “Facebook”, bem como enviou via 

whatsApp, onde menciona “Gioconda Cebin”, apelido desde criança da autora. 

Constatam-se do vídeo, palavras ofensivas à reputação direcionadas a apelada, com 

o único objetivo de ofender, desprestigiando sua imagem e honra junto a seus 
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amigos e familiares. 

Justamente por isso, verifica-se que a conduta injuriosa 

consistiu em ato ilícito que provocou dano moral à autora, impactando diretamente 

sobre sua honra subjetiva. 

Nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal, “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. 

Acertado, portanto, o reconhecimento de 

responsabilidade civil do requerido no presente caso.

Quanto ao valor da indenização, preceitua o artigo 953 

do Código Civil:

Art. 953. “A indenização por injúria, difamação ou 

calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido.” 

Parágrafo único. “Se o ofendido não puder provar 

prejuízo material, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, na 

conformidade das circunstâncias do caso”.

Neste particular, evidente que o valor da indenização 

deve ser fixado por apreciação equitativa. Levando em conta as peculiaridades do 

caso, a relação desenvolvida entre as partes, suas condições econômicas, o contexto 
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em que os fatos se desenvolveram, a gravidade da conduta e a natureza dúplice 

desta espécie de reparação (punitivo-compensatória), justo valor arbitrado na 

Instância de piso, correspondente a R$3.000,00 (três mil reais).

Em respeito ao artigo 85, parágrafo 11, do Código de 

Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para o 

importe correspondente a 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, 

observada a gratuidade concedida à parte sucumbente (fls. 52). 

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.  

BERETTA DA SILVEIRA
Relator
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