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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0305411-03.2014.8.24.0038, da comarca de Joinville 6ª Vara Cível em que é/são 
Apelante(s) R. M. B. e Apelado(s) T. P. M.

A Terceira Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 
conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Carioni, com voto, e dele 
participou o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcus Tulio Sartorato.

Florianópolis, 21 de novembro de 2017 .

Desembargador Saul Steil
Relator
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RELATÓRIO

T. P. moveu ação indenizatória por danos materiais e morais em 

face de R. M. B., ambos já qualificados nos autos em epígrafe.

Alegou que no início de 2012 recebeu e aceitou um convite de 

amizade por parte do réu na extinta rede de bate-papo online "MSN Messenger", 

de modo que, a partir de então, passaram a manter contato virtual.

Aduziu que, com o passar do tempo, as conversas passaram a ter 

caráter mais íntimo, até que em determinado momento a autora cedeu aos 

pedidos do réu de que se apresentasse frente às câmeras virtuais em situações 

de conotação sexual.

Relatou que, sem o seu consentimento, o réu promoveu a gravação 

das aludidas imagens, de maneira que, a partir desse momento, passou a 

chantagear a autora, exigindo vantagens financeiras sob pena de divulgação do 

conteúdo íntimo aos seus colegas de trabalho e familiares.

Sustentou que, em razão das ameaças, acabou por depositar R$ 

2.500,00 em conta bancária indicada pelo réu, de maneira que, para tanto, 

necessitou contrair empréstimo no valor  total de R$ 3.644,88. 

Asseverou que, além do montante em dinheiro, foi compelida pelo 

réu a lhe comprar um aparelho celular e uma câmera digital que, juntos, 

totalizavam a importância de R$ 1.765,63.

Afirmou que, mesmo atendendo aos mais diversos pedidos, as 

exigências por parte do réu não cessaram, até que a autora relatou os fatos a um 

amigo que, por sua vez, levou-os ao conhecimento de sua genitora.

Pautada nessas razões, requereu a condenação do réu à 

devolução em dobro dos valores ilicitamente exigidos, no total de R$ 8.531,30, 

bem como ao pagamento de indenização por dano moral, em valor relegado ao 

arbítrio do Juízo.
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Juntou documentos (fls. 09-117).

Citado, o réu apresentou contestação às fls. 122-129. Sustentou, 

em suma, que a versão narrada pela autora não corresponderia à realidade, uma 

vez que jamais teria praticado qualquer tipo de chantagem. Alegou, nesse 

sentido, que as partes conhecem-se virtualmente desde meados de 2008, e que 

os valores recebidos em sua conta bancária dizem respeito a empréstimo que 

realizara em favor da autora no valor de R$ 6.200,00. Ato contínuo, impugnou os 

históricos de mensagens trocadas entre as partes, ao argumento de que seriam 

documentos apócrifos e unilaterais, e os comprovantes de compra de aparelhos 

eletrônicos, afirmando que estariam todos em nome da própria autora, inexistindo 

prova de que lhe foram entregues. Destacou, no mais, a existência de 

inconsistências nas alegações trazidas na peça inaugural, pugnando, ao final, 

pela improcedência dos pedidos e pela condenação da autora ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé. Juntou documentos (fls. 130-225).

Houve réplica (fls. 229-230).

Em decisão saneadora de fls. 244, foi determinada a produção de 

prova oral, que restou colhida em audiência de fls. 291-294. No ato, houve 

interposição de agravo retido na forma oral pelo réu em face do indeferimento da 

contradita da testemunha M. S. dos S..

Alegações finais pela autora às fls. 296-299 e pelo réu às fls. 

301-306.

Sobreveio sentença de fls. 311-332, na qual o ilustre Magistrado 

julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar o réu ao pagamento 

de: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 

mora a contar de cada desembolso; b) indenização por danos morais no importe 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária pelo INPC e 

incidência de juros legais desde o arbitramento.
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Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (fls. 336-351). 

Arguiu, em preliminar, nos termos do agravo retido interposto em audiência, a 

nulidade da sentença pelo fato de M. S. dos S. ter sido ouvido como testemunha 

e não como mero informante, ao argumento de que a prova dos autos indicaria 

que ele seria amigo íntimo da autora. No mérito, reproduziu a versão fática 

apresentada em contestação, negando as acusações que lhe são imputadas e 

relatando que os pagamentos recebidos pela autora ocorreram em função de um 

empréstimo que a ela teria feito. Repisou, ainda, a impugnação sobre a validade 

probatória dos históricos de mensagens colacionados à exordial e as supostas 

inconsistências nas alegações que lá constam. Ao final, requereu a anulação da 

sentença ou, superado esse ponto, sua integral reforma para afastamento  das 

condenações impostas. Subsidiariamente, postulou a redução do quantum 

arbitrado a título de dano moral.

Com contrarrazões (fls. 359-368), os autos ascenderam ao Tribunal 

de Justiça e, redistribuídos, vieram conclusos  este Relator.

Este é o relatório.
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VOTO

Inicialmente, tendo em vista que os autos presentes cuidam de 

questão intrinsecamente vinculada à intimidade das partes, determino que 

o processo passe a tramitar sob segredo de justiça, forte no dispositivo do 

art. 189, inc. III, do CPC. 

Dessarte, recadastre-se e reautue-se o feito, atentando-se às 

cautelas necessárias.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 

Tratam os autos de apelação interposta pelo réu em face de 

sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para condená-lo ao 

pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, nos respectivos 

importes de R$ 2.500,00 e R$ 30.000,00.

Antes de adentrar o mérito da causa, faz-se necessária a 

apreciação do agravo retido interposto pelo réu em audiência e ratificado no bojo 

do apelo em forma de preliminar.

1. Agravo retido – alegada nulidade da sentença por tomada de 

compromisso da testemunha M. S. dos S.

Insurge-se o réu em face do indeferimento da contradita do 

depoente M. S. dos S. em audiência (fls. 293-295). Sustenta, nesse sentido, que 

a oitiva deveria ter sido realizada na condição de informante, visto que a autora 

teria se referido a ele como amigo em seu relato na exordial.

Argumenta, ademais, que o relato do depoente em audiência 

indicaria que ele teria ido além de suas funções como policial militar para 

investigar a situação vivenciada pela autora, o que confirmaria a tese de que 
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guardaria com ela amizade íntima.

Razão não lhe assiste, contudo.

É importante consignar que, nos termos do art. 405, §3º, III, do 

então vigente CPC/1973, a suspeição de uma testemunha por amizade só resta 

deflagrada quando esta tem caráter íntimo. 

In casu, deflui-se da leitura da exordial que, em nenhum momento, 

a  amizade entre a autora e a indigitada testemunha é mencionada como de 

caráter íntimo, isto é, além da relação mero coleguismo. 

Ato contínuo, é devidamente esclarecido pelo depoente que sua 

relação com a autora decorria do fato de serem colegas de classe durante a pós-

graduação, de modo que, ao término do curso, não mantiveram mais nenhum 

contato. Não há como extrair, de tal assertiva, uma relação de amizade íntima 

capaz de ensejar a suspeição do conteúdo do depoimento.

De ordinário, sabe-se que o ônus da prova de um fato incumbe a 

quem o alega, de maneira que caberia ao réu demonstrar que o grau de amizade 

entre a autora e o depoente iria além do que este reconheceu em audiência. 

Sem embargo, não tendo o réu produzido qualquer prova nesse sentido, tem-se 

que tal encargo não restou cumprido a contento, de modo que a manutenção do 

indeferimento da contradita é medida que se impõe.

Registre-se, a propósito, que o fato de o depoente ter feito 

investigações próprias acerca dos fatos que lhe foram relatados pela autora, 

supostamente extrapolando suas competências como policial militar, não 

significa necessariamente que o fez em razão de amizade íntima com ela 

mantida, denotando tão somente ter se sensibilizado com a situação.

Noutro viés, é importante consignar que a tomada de compromisso 

da testemunha não confere integral credibilidade ao teor de seu depoimento, 

podendo o magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, 

valorar a prova com o peso que entender devido.
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Nesse sentido:

"Inexistindo elementos suficientes para caracterizar a existência de 
suspeição ou impedimento da testemunha, não há razão para acolhimento da 
contradita suscitada, devendo a valoração da prova, entretanto, ser feita pelo 
juízo à luz do princípio da persuação racional." (TJSC - AC n. 
0012975-59.2011.8.24.0023, da Capital. Rel. Des. Henry Petry Junior, julgado 
em 23/05/2017).

Por tais razões, afasto a preliminar suscitada.

2. Responsabilidade civil

Para que se reconheça o dever de indenizar, é necessário que se 

vislumbre (a) o cometimento de ato ilícito culposo; (b) o dano decorrente dessa 

conduta ilegal; e (c) o nexo de causalidade entre esses pressupostos, a teor do 

que dispõem os arts. 186 e 927 do Código Civil, in verbis:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
moral, comete ato ilícito".

"Art. 927. Aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 
repará-lo".

 Silvio Rodrigues pondera que:

"[...] para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a 
composição dos seguintes pressupostos: I) ação ou omissão do agente; II) 
culpa do agente; III) relação de causalidade; IV) dano experimentado pela 
vítima. (...) Ordinariamente, para que a vítima obtenha a indenização, deverá 
provar entre outras coisas que o agente causador do dano agiu culposamente" 
(Direito civil - responsabilidade civil. 24ª ed., São Paulo: Saraiva, 1994, p. 
14/17). 

Na hipótese em exame, o cerne da controvérsia paira, em suma, 

sobre o primeiro pressuposto, isto é, o cometimento de conduta ilícita por parte 
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do réu. 

A sentença acolheu a tese esposada na exordial, no sentido de que 

o réu teria auferido vantagens financeiras por meio de chantagens praticadas em 

e-mails e aplicativo de conversa virtual, consubstanciadas em constantes 

ameaças de divulgação de imagens de caráter íntimo da autora caso suas 

exigências não fossem atendidas.

Lado outro, o réu nega categoricamente a prática dos fatos que lhe 

são imputados. Com vistas ao afastamento de sua responsabilidade, alega que 

os valores que lhe foram repassados pela autora são referentes ao pagamento 

parcial de um suposto empréstimo realizado em favor dela. Insurge-se, no mais, 

quanto ao valor probatório dos históricos de mensagens virtuais trocadas entre 

as partes, ao argumento de que se tratariam de documentos apócrifos e 

unilaterais, de fácil fabricação e edição.

Tais assertivas, contudo, não merecem prosperar.

É inegável que a versão dos fatos sustentada pelo réu cai por terra 

quando defrontada com os históricos de mensagens instantâneas e emails 

trocados entre as partes, os quais restaram colacionados aos autos pela autora 

às fls. 13-44 e 67-116.

O conteúdo desses escritos chega a ser atormentador. São 

diversas as passagens em que o réu faz referência a imagens íntimas da autora 

que estariam em sua posse, utilizando a ameaça de divulgação do conteúdo 

como pretexto para exigir o pagamento de valores e até mesmo vantagens de 

ordem sexual.

Como exemplo, extrai-se de algumas das mensagens eletrônicas 

enviadas pelo requerido:

"Humm... Então vou fazer o seguinte....
Eu vou pegar uma foto daquelas, recortar em pedaços, como num quebra-

cabeça... E toda vez que vc disser não, eu mando pra eles uma parte... E 
quando terminar, aviso que era um quebra cabeças. 
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O que acha?" (fl. 44)

"Mando para todos que vc conhece, fica na sua
As fotos são incontestáveis
(...)
E ainda jogo na rede... Nunca mais vai sair da rede, vc sabe
(...)
Então me obedeça" (fl. 78)

"Vc pode me dar um valor por mês... Tipo, exemplo 1000 em 5x
Pq isso que vc quer dar é pouco" (fl. 88).

Em resumo, as mensagens colacionadas aos autos retratam as 

mais diversas tratativas efetuadas entre as partes para que o réu não divulgasse 

o conteúdo comprometedor que possuía em face da autora. Dentre vulgaridades, 

impropérios e súplicas de condolência, podem ser constatadas diversas 

exigências de ordem financeira e também sexual por parte da réu, sempre 

atreladas a uma ameaça em caso de descumprimento.

Fica manifestamente deflagrada pela prova documental, assim, 

verdadeira extorsão praticada pelo requerido, pelo que resta configurado o 

pressuposto do ato ilícito.

Ainda que o réu insurja-se quanto à validade da aludida prova, tem-

se que os argumentos invocados para tanto não convencem. 

Isso porque, em primeiro lugar, como bem delineado pelo 

magistrado sentenciante, o réu não impugnou especificamente a titularidade 

sobre a conta de e-mail que lhe foi atribuída na inicial (b...@hotmail.com), 

importando na presunção constante no caput do art. 341 do CPC. Para além, 

observa-se que, em contestação, o réu vale-se de alguns trechos das conversas 

para fundamentar sua defesa, o que enseja a aplicação do disposto no art. 412, 

parágrafo único, da norma processual, in verbis:
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"O documento particular admitido expressa ou tacitamente é indivisível, 
sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que lhe são 
favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar 
que estes não ocorreram."

Não fosse isso, ainda que negue a veracidade das mensagens que 

acompanham a exordial, o réu reconhece, tanto em contestação quanto em seu 

depoimento pessoal, que manteve contato virtual com a autora durante anos. 

Considerando que os históricos dessas mensagens ficam automaticamente 

gravados nos servidores dos aplicativos ou no próprio computador dos 

interlocutores, o réu teria plena condições de trazer as supostas vias originais 

das conversas com o fim de atestar a falsidade daquelas juntadas pela parte 

autora. Todavia, se assim não procedeu, é porque o conteúdo das conversas 

realmente não o favorecia. 

A propósito, não se vislumbra nos referidos documentos quaisquer 

elementos que lhe retirem credibilidade, nem mesmo a inexistência de 

assinatura, tal como alega o apelante. Ora, em se tratando de mensagens de e-

mail e do extinto aplicativo MSN Messenger, o que identifica os interlocutores é 

seu próprio endereço eletrônico e, como dito, o réu não impugnou a titularidade 

sobre aquele que lhe foi atribuído. Repita-se, aqui, que se o réu admite ter 

mantido contato por esses meios com a parte autora, poderia ter juntado aos 

autos o histórico de mensagens que, em sua concepção, seria o verdadeiro, de 

modo que, não o fazendo, acabou por não se desvencilhar do ônus imposto pelo 

art. 429, I, do CPC.

Demais disso, outro fator que corrobora a legitimidade dos 

históricos trazidos junto à exordial é o depoimento da testemunha  M. S. dos S. 

(mídia audiovisual às fls. 293-294). Às perguntas formuladas, o depoente afirma 

que teve acesso às mensagens trocadas entre as partes, que de fato revelariam 

chantagens perpetradas pelo réu envolvendo a ameaça de divulgação de 

fotografias íntimas da autora.
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De outro vértice, em que pese o réu ter apresentado narrativa fática 

totalmente diversa daquela constante na inicial – de que teria feito empréstimo 

de dinheiro em favor da autora - não trouxe aos autos elementos mínimos 

capazes de corroborar essa assertiva, o que poderia ser facilmente realizado, por 

exemplo, por meio de extratos bancários e histórico de mensagens que 

denotassem a transferência de valores à demandante.

De rigor, enquanto a autora, por meio da prova documental e oral 

produzida, obteve êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o réu 

não se desvencilhou da incumbência de derruí-los, de modo que a conclusão 

que se chega é de que a prática do ato ilícito efetivamente ocorreu.

Saliente-se que ainda que se constatem algumas divergências entre 

a narrativa exposta na inicial, o depoimento pessoal da autora (fls. 293-294) e as 

declarações dadas perante a autoridade policial (fls. 59-60), tratam-se de 

disparidades sob pontos de menor importância, que não possuem o condão de 

comprometer a verossimilhança das alegações apresentadas. O fato é que, em 

todas essas manifestações, há um núcleo rígido que não se alterou, qual seja, o 

relato de exigências financeiras por parte do réu sob a ameaça de divulgação de 

imagens de caráter íntimo da autora.

Estabelecida, então, a ilicitude da conduta adotada pelo réu, 

inexistem grandes dificuldades na percepção dos danos dela decorrentes.

Os danos materiais devem corresponder a todo valor que a autora 

repassou ao réu para desvencilhar-se das ameaças sofridas. No caso, a 

sentença fixou a verba adequadamente na ordem de R$ 2.500,00, tendo em 

vista que o recebimento dessa quantia por parte do réu, além de incontroverso, 

pode ser observado por meio dos documentos de fls. 46 e 48.

O abalo moral, de seu turno, é absolutamente presumível em face 

da conduta ilícita deflagrada. 

Pelo que restou apurado, a autora ficou a mercê das ameaças por 
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parte do réu durante mais de um ano, recebendo, a todo momento, exigências de 

ordem financeira e inclusive sexual. Inegável, pois, que a autora enfrentou 

verdadeiro terror psicológico, restando atingida em seus mais basilares direitos 

personalíssimos, notadamente no que pertine à sua imagem, dignidade e 

intimidade.

Reafirmado o dever indenizatório do réu pelo abalo anímico 

suportado pela autora, basta apenas requantificá-lo, diante da insurgência havida 

em face do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) arbitrado em primeira 

instância.

3. Quantum indenizatório

É cediço que, em matéria de danos morais, não há critérios 

objetivos ou limites para a fixação do montante reparatório, devendo-se 

considerar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a evitar a 

reincidência do ofensor, sem que isso represente enriquecimento indevido ao 

lesado.

Sobre a matéria, colaciona-se a lição de Rui Stoco:

"Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral, sem descurar 
desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar, 
como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função punitiva da sanção 
(prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente causador do dano ao 
pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-
lo da prática futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma 
importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela 
perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas.

"Evidentemente, não haverá de ser tão alta e despropositada que atue 
como fonte de enriquecimento injustificado da vítima ou causa de ruína do 
ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo 
colimado, de retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da pena, de 
modo a desestimular o autor da ofensa e impedir que ele volte a lesar outras 
pessoas. Deve-se sempre levar em consideração a máxima "indenizar sem 
enriquecer. [...]

"Em resumo, tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não 



                                                         

14

Gabinete Desembargador Saul Steil

estabelece os critérios de reparação, impõe-se, obediência ao que podemos 
chamar de "binômio do equilíbrio", de sorte que a compensação pela ofensa 
irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa 
de ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada, que não 
sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense ou 
satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo 
recebido (Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.733-1.734).

Então, embora o juiz não esteja subordinado a nenhum limite legal, 

deve se atentar ao princípio da razoabilidade e estimar uma quantia compatível 

com a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano, sem esquecer da 

condição econômica das partes.

Com efeito, é peculiar à composição do dano moral que se minimize 

o sofrimento do ofendido, e se puna o ofensor, coibindo a prática de novos atos 

lesivos.

Nesse tanto, o principal ponto levantado pelo recorrente diz respeito 

à sua condição financeira. Segundo ele, a monta de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais) estaria muito além do que poderia suportar, considerando que não exerce 

mais o cargo noticiado nos autos.

O argumento, contudo, não merece prosperar.

Ainda que o réu, por meio dos documentos de fls. 352-353, tenha 

demonstrado sua exoneração do aludido cargo e o ingresso em outra área de 

trabalho, na qual aufere valores pouco expressivos, tem-se que, conforme acima 

discorrido, a condição econômica das partes é somente um dos critérios a serem 

considerados no momento da fixação do valor condenatório por abalo moral.

No caso em exame, o que salta aos olhos e merece maior 

consideração na ponderação da verba reparatória é a reprovabilidade do ilícito 

praticado e as consequências do ato lesivo.

Não se pode perder de vista que o réu cometeu ilícito de natureza 

grave, consubstanciado na exigência de vantagens econômicas e sexuais da 

autora sob a ameaça de divulgação de imagens íntimas que foram gravadas sem 
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seu consentimento. Nesse contexto, é de rigor que o caráter pedagógico da 

indenização esteja substancialmente presente, como forma de desaprovar a 

conduta praticada e inibir sua reincidência.

Convém assinalar, ainda, que o ato lesivo praticado, além de 

reprovável, trouxe à vítima vastas consequências negativas. A simples leitura do 

histórico de mensagens trocadas entre as partes já evidencia o desespero a que 

estava submetida a autora, que por diversas vezes necessitou suplicar ao réu a 

atenuação das exigências apresentadas e, ainda assim, acabou por transferir-lhe 

valores (fls. 46-49) e exibir suas intimidades em câmera virtual (fls 74-76), tudo 

isso para que não tivesse sua reputação arruinada perante família, amigos e 

colegas de trabalho.

A prova oral produzida em audiência (mídia audiovisual de fls. 

293-294 segue nesse mesmo rumo. De maneira uníssona, os depoimentos da 

testemunha M. S. dos S. e dos informantes T. P. e D. M. fazem menção à 

flagrante mudança no comportamento da autora, no sentido de que desde que as 

chantagens por parte do réu tiveram início, seria perceptível seu sofrimento.

Em resumo, embora ambas as partes sejam pessoas de parcos 

recursos financeiros, o ilícito praticado possui caráter altamente reprovável e 

causou à vítima abalo psicológico de expressiva monta. Nessa perspectiva, 

consideradas as peculiaridades do caso concreto e as diretrizes do dano moral, 

entendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) arbitrado na origem mostra-

se adequado e não merece qualquer modificação.

4. Honorários advocatícios

Desprovido o recurso do réu em sua totalidade, e tendo a autora 

apresentado contrarrazões, cabível a fixação dos honorários advocatícios 

recursais de que trata o art. 85, § 11 do CPC.
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Logo, em atenção aos critérios delineados pelo indigitado 

dispositivo legal, arbitro a verba devida em favor do patrono da autora em 2% 

(dois por cento) do valor atualizado da condenação, totalizando 17% (dezessete 

por cento), quantia que remunera de forma condigna e adequada os serviços que 

foram prestados nesta instância.

Adverte-se, de outra sorte, que a exigibilidade de tais consectários 

resta suspensa em face da ostentada condição do réu de beneficiário da justiça 

gratuita.

5. Decisão

Isto posto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe 

provimento. No mais, fixar honorários recursais em favor do patrono da autora no 

importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado da condenação.

Este é o voto.
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