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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1012622-
90.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante LÍGIA LILIA 
CONFORTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARINELIA ROCHA DOS SANTOS 
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª 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 RUI CASCALDI 
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.

São Paulo, 25 de maio de 2018.

Luiz Antonio de Godoy
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 47196

APELAÇÃO Nº 1012622-90.2017.8.26.0037 - Araraquara

APELANTE Lígia Lilia Conforti

APELADA Marinelia Rocha dos Santos

JUIZ Paulo Luis Aparecido Treviso

RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - 
Ofensas perpetrados pelo aplicativo de mensagens 
WhatsApp - Autoria e destinatário das mensagens 
suficientemente comprovados -  Inteligência do art. 
186, CC - Inequívoco abalo psíquico sofrido pela 
autora - Sentença mantida - Recurso desprovido. 

Trata-se de apelação interposta contra a sentença (fls. 97/100), em que foi 

julgado procedente o pedido da “ação de indenização moral (responsabilidade civil)” (fls. 

1), ajuizada por Marinelia Rocha dos Santos contra Lígia Lilia Conforti, para “condenar a 

requerida no pagamento à autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com 

correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362, STJ) e com o acréscimo de 

juros de mora a partir da data do fato (março de 2017 - Súmula 54 do STJ)” (fls. 97/100). 

Foram carreados à ré os ônus de sucumbência, arbitrados os honorários advocatícios em 

10% do valor da condenação. 

Inconformada, apelou a vencida, requerendo a reforma da sentença. Em 

síntese, sustentou que não haveria provas suficientes de que tivesse ofendido a autora. 

Afirmou não haveria comprovação do destinatário e do remetente das mensagens. Alegou 

que a autora não teria comprovado os fatos constitutivos do direito por ela alegado (fls. 

102/109). 

Oferecidas contrarrazões (fls. 111/118), foram os autos remetidos a este 

Tribunal. 

É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.

Pela leitura da petição inicial, verifica-se que a autora ajuizou a presente 

ação em razão de ofensas recebidas via telefone celular pelo aplicativo de mensagens 
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“WhatsApp”.

Trouxe aos autos cópias das telas do celular, com fotos de macacos e 

mensagens se referindo a ela como “macaca” (fls. 11/15), além de boletim de ocorrência, 

pelo qual demonstrou a comunicação da conduta da ré à autoridade policial (fls. 9/10). 

A ré, por sua vez, contestou a ação, afirmando em síntese que não haveria 

prova do remetente e do destinatário das mensagens. 

A sentença é irrepreensível. 

As alegações da autora restaram bem comprovadas pelas impressões das 

telas de mensagens e pelo boletim de ocorrência juntado aos autos (fls. 9/15 e 84/85). 

Não há dúvidas de que a ré perpetrou as referidas ofensas contra a autora, 

ainda que não tenha mandado as mensagens diretamente a ela. Aliás, é indiferente que as 

mensagens tenham sido enviadas para o celular do companheiro da autora, uma vez que o 

ilícito se encerra no teor das mensagens. 

Proclama o art. 186, do Código Civil, que: “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Pelo desmembramento de referido dispositivo, é possível destacar os 

pressupostos necessários para a configuração da responsabilidade civil, quais sejam, a ação 

ou omissão, a culpa ou dolo do agente, o nexo causal e o dano, que estão presentes no caso 

concreto.

Como bem destacou a sentença: “Afinal, a expressão e as imagens foram 

utilizadas de modo pejorativo, humilhante, em desrespeito à raça negra, com intuito 

preconceituoso, depreciativo e afrontoso à dignidade do ser humano, uma vez equiparado 

a um animal, e etiquetado pela sua origem e cor de pele, donde bem caracterizada a 

injúria racial capaz de causar sofrimento que não se conforma à normalidade, sendo 

mesmo suficiente para interferir no comportamento psicológico da requerente.” (fls. 98).

Além disso, condutas preconceituosas como a que incorreu a recorrente não 

podem ser toleradas, na medida em que ferem os padrões de ética e moral do mundo 

contemporâneo. 

A atitude da ré significou desprezo pela dignidade do ser humano e pela 

pacífica convivência social, atingindo frontalmente a honra (objetiva e subjetiva) da 

recorrida.
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Por outro lado, a recorrente não trouxe aos autos qualquer prova que 

pudesse confirmar que as mensagens não foram por ela enviadas e que não seriam 

direcionadas à pessoa da autora. 

Em caso semelhante, em que as ofensas foram perpetradas pelo mesmo 

aplicativo de mensagens, esta Corte assim decidiu: 

“Apelação. Indenizatória. Danos Morais. Alegação de 

postagens difamatórias no aplicativo de mensagens "WhatsApp" pelo réu, 

em grupo no qual amigos e conhecidos fazem parte, denegrindo a imagem 

da autora, de forma vulgar. Ofensas que teriam atingido não só a autora, 

mas também sua mãe e sua irmã, vítimas de maledicências pelo réu. 

Sentença de procedência para condenar o réu a indenização no valor de R$ 

10.000,00. Inconformismo do réu. Dano moral caracterizado. Danos à 

imagem e honra da autora verificados. Testemunhas que confirmaram os 

fatos alegados pela autora. Por outro lado, o réu não logrou comprovar 

que não ocorreram. Reputação abalada no meio social em que vive, 

ultrapassando o mero dissabor. Condenação que deve ser mantida no 

patamar fixado. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação nº 

1111617-17.2015.8.26.0100  São Paulo, 8ª Câmara de Direito Privado, Rel. 

Des. Silvério da Silva, julgado em 13/01/2017). 

Por fim, vale lembrar que “A indenização, em caso de danos morais, não 

visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a humilhação; são 

valores inestimáveis, mas isso não impede que seja precisado um valor compensatório, 

que amenize o respectivo dano, com base em alguns elementos como a gravidade objetiva 

do dano, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta, 

ou mesmo a condição econômica das partes” (REsp. nº 239.973 - RN, 5ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Edson Vidigal, em 16/5/00, DJ de 12/6/00, 

pág. 129). 

Nada há, pois, a ser alterado.

Os honorários advocatícios devidos à patrona da autora restam majorados 

para 12% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §11º, do Código 

de Processo Civil, observada a gratuidade concedida à ré (fls. 93).
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Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY

Relator
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