
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2014.0000630534

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 9000022-43.2010.8.26.0360, da Comarca de 

Mococa, em que é apelante JULIANA ROCHETTI ZAMPRONIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MILENE 

BALBESAN LUCIO.

ACORDAM, em 4ª 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 Exmo. Desembargadores ENIO ZULIANI (Presidente) e 

NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.

São Paulo, 2 de outubro de 2014.

Teixeira Leite

RELATOR
  Assinatura Eletrônica
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Voto nº 22093

INDENIZAÇÃO. Danos morais. Apelante que repassou a 
uma amiga, e-mail contendo imagens íntimas de um casal, 
intitulado com o nome da apelada e com o seu posto de 
trabalho. Partes que eram colegas de trabalho à época do 
ocorrido. Dano moral configurado. Apelante que agiu com 
culpa ao encaminhar a mensagem, assumindo o risco de que 
fosse repassada a terceiros, indistintamente. Vexame e 
humilhação da apelada, que extrapolaram ao mero 
aborrecimento. Indenização, todavia, reduzida de R$ 8.000,00 
para R$ 2.000,00, que é suficiente para ressarcir o abalo 
experimentado, porém, evitando o enriquecimento sem causa 
da apelada, que ajuizou demandas individuais contra quarenta 
e oito pessoas diferentes, todas integrantes dessa cadeia de e-
mails. Obrigação de enviar mensagem de retratação, 
igualmente dispensada, posto que a sua finalidade reparadora 
não mais será atingida, diante do longo decurso de tempo. 
Sentença reformada, em parte. Sucumbência recíproca. 
Recurso parcialmente provido.

Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 

170/177, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais 

ajuizada por MILENE BALBESAN LÚCIO contra JULIANA 

ROCHETTI ZAMPRONIO, condenando esta última ao pagamento de R$ 

8.000,00 a título de reparação. Assim o fez o d. Magistrado, sob o 

fundamento de que o ato da apelante, de repassar um e-mail com arquivo 

contendo imagens de um casal mantendo relação sexual, intitulado 

"Milena Banco Real Mococa", por si só, configurou dano moral 

indenizável, especialmente se considerado que as partes residem em 

pequena Cidade do interior do Estado, onde o caso ganhou grande 
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destaque. Foi a apelante condenada, ainda, ao encaminhamento de 

mensagem de e-mail de retratação, bem como para que se abstenha de 

repassar o arquivo objeto dos autos, sob pena de multa diária.

A apelante, inconformada, suscita, 

preliminarmente em suas razões (fls. 187/193), a nulidade da r. sentença, 

diante do indeferimento da colheita do seu depoimento pessoal em Juízo, 

posto que apenas ela poderia relatar com detalhes o ocorrido. No mérito, 

reiterando a tese de que o mero repasse de e-mail, sem qualquer 

comentário ofensivo, a amiga do seu convívio pessoal, não é capaz de 

gerar um dano moral indenizável, requerendo, assim, o decreto de 

improcedência da ação. Com base no princípio da eventualidade pugnou 

fosse o montante da condenação reduzido.

Contrarrazões às fls. 200/204.

Este é o relatório.

De início, afasto a preliminar de nulidade da r. 

sentença.

Com efeito, dispõe o art. 343 do Código de 

Processo Civil: "Quando o juiz não o determinar de ofício, compete a 

cada parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de interrogá-la 

na audiência de instrução e julgamento."

Como se extrai da tão só leitura desse 

dispositivo, é evidente que não cabe à própria parte solicitar o seu 

depoimento pessoal, posto que, como bem ponderado na sentença 

apelada, tudo o que ela pretende dizer a respeito dos fatos controvertidos, 

deve ser relatado na petição inicial ou na contestação, de modo que seria 
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desnecessário ouvi-la em audiência, a seu próprio requerimento.

Ademais, de se ressaltar que a finalidade do 

depoimento pessoal é induzir a confissão ou o reconhecimento da matéria 

de fato controvertida nos autos, o que apenas reforça o descabimento do 

pedido da própria parte para depor em Juízo.

Nesse sentido, são as ementas que seguem:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHAS DE CONSTRUÇÃO 

EM IMÓVEIS COMERCIALIZADOS PELA RÉ. 

AGRAVO RETIDO DOS AUTORES. NÃO REITERADO. 

NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO RETIDO. RÉU. 

DEPOIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE EM 

REQUERIMENTO DO DEPOIMENTO PESSOAL 

DA PRÓPRIA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

343, "CAPUT", CPC. IMPROVIDO. MÉRITO. RÉU 

REVEL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. 

SUBSIDIARIAMENTE, (...) AGRAVO RETIDO DOS 

AUTORES NÃO CONHECIDO. AGRAVO RETIDO DO 

RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO 

PROVIDO." - destacamos - (TJSP, Ap. 

0317143-17.2009, Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 

13/11/2013)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO DEPOIMENTO 

PESSOAL Artigo 343 do Código de Processo Civil 

estabelece que compete a cada parte pleitear o 

depoimento pessoal "da outra" (parte contrária) Parte 

não pode requerer o depoimento pessoal de litisconsorte 

Decisão agravada rejeitou o pedido de depoimento 

pessoal Ausência de prejuízo ao Agravante RECURSO 
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DO REQUERIDO IMPROVIDO." - destacamos - (TJSP, 

AI 0061624-02.2013, Rel. Flavio Abramovici, j. 

06/08/2013)

Logo, por não vislumbrar a configuração do 

cerceamento de defesa alegado, fica rejeitada a preliminar suscitada.

No mérito, a insurgência prospera em parte.

Do que se constata, integrou a apelante uma 

cadeia de e-mails em que veiculadas fotografias de um casal mantendo 

relação sexual (fls. 16/28), mensagem essa que, embora não contasse com 

qualquer texto ou comentário, foi intitulada como "Milena Banco Real 

Mococa" (fls. 15).

Quando da apelação anteriormente interposta, 

pelos elementos de prova constantes dos autos, não ficaram claras as 

circunstâncias em que o repasse desse e-mail ocorreu.

Nesse sentido, foi anulada a r. sentença de fls. 

82/92, determinando-se o prosseguimento da instrução probatória, para o 

fim de, especialmente, aferir se as partes possuíam algum tipo de relação 

pessoal ou profissional anterior ao ocorrido, viabilizando analisar-se com 

maior precisão a efetiva configuração do ilícito relatado na petição inicial, 

bem como, em caso positivo, auxiliar na quantificação da indenização.

Buscou-se, assim, melhor elucidar, se a conduta 

da apelante, que comentário algum teceu sobre o conteúdo do e-mail, 

limitando-se a repassá-lo a uma única colega, do seu convívio pessoal, 

evidenciaria uma intenção deliberada ou imprudente de prejudicar a 
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reputação da apelada ou, pelo contrário, se se tratou de um 

descompromissado encaminhamento de mensagem envolvendo fato que 

tivesse entendido curioso ou inusitado, o que revelaria, ao menos em um 

primeiro momento, uma simples curiosidade, que é inerente ao 

comportamento humano.

Pois bem.

De acordo com a testemunha ouvida em Juízo 

(fls. 179), quando a apelada tomou conhecimento sobre o e-mail em 

questão, ficou bastante nervosa e extremamente abalada.

Posteriormente a isso, diante dos intensos 

comentários dos clientes do banco acerca do ocorrido, solicitou até 

mesmo a alteração do seu posto de trabalho que, antes, envolvia 

atendimento ao público.

Ademais disso, foi dito pela testemunha que 

Juliana e Milene trabalhavam perante a mesma instituição financeira, e 

que se conheciam antes mesmo dos fatos.

Ponderou a depoente, outrossim, que para os que 

conhecessem a apelada, era perfeitamente possível notar que não se 

tratava da pessoa constante das fotografias.

Por fim, foi relatado pela Sra. Adriana, ter 

ouvido dizer que diversos foram os comentários sobre o caso na pequena 

Cidade de Mococa, certo de que foi surpreendida em determinada 

ocasião, por um segurança de um carro forte prestador de serviço do 

banco, de cognome “Pagodeiro”, indagando sobre quem seria a 

funcionária Milene, o que apenas reforça a grande repercussão do 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

g             Apelação nº 9000022-43.2010.8.26.0360 - Mococa - voto nº 22093    7/11

ocorrido.

Diante dessas informações prestadas pela 

testemunha, ouvida sob compromisso, algumas conclusões podem ser 

extraídas.

A primeira delas, no sentido de que incidiu a 

apelante em inegável ato ilícito.

Não há elementos que permitam afirmar tenha 

ela agido com dolo, mas certamente laborou com culpa, na modalidade 

imprudência, ao repassar mensagem contendo fotografias de um casal 

mantendo relação sexual e que, sabendo não se tratar da própria apelada, 

ou pelo menos tendo séria dúvida a esse respeito, indicava o nome e o 

posto de trabalho da apelada, dando a entender que se tratava dela mesma.

Nesse sentido, considerando que apelante 

conhecia a apelada antes de repassar o e-mail, e mais, que era sua colega 

de agência, o repasse da mensagem não foi despretensioso ou isento de 

outro propósito, que não o de prejudicar a imagem de Milene no seu 

ambiente de trabalho, uma vez que a destinatária do e-mail, também era 

funcionária da instituição financeira à época dos fatos.

Assim, ainda que considerado ter a apelante 

encaminhado o e-mail a uma única destinatária, integrante do seu 

convívio pessoal, diante da sistemática que é própria do universo da 

internet, assumiu ela o risco de que tal fosse repassada a um sem número 

de pessoas indeterminadas, circunstância essa de que tinha pleno 

conhecimento  ou deveria ter -, sendo suficiente a evidenciar sua culpa.

Logo, a ilicitude da conduta da apelante, é 
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inconteste.

O mesmo se diga com relação aos danos morais 

decorrentes do episódio.

Como bem pontuado na r. sentença, ademais do 

constrangimento perante os colegas de trabalho e superiores hierárquicos, 

tendo em vista que os e-mails foram encaminhados a terceiros, passou a 

apelada por situações vexatórias até mesmo fora desse contexto, já que 

pessoas com quem nunca teve contato ficaram sabendo do caso.

A humilhação foi ainda maior, se considerado 

que a Cidade de Mococa é relativamente pequena, assegurando ao caso 

grande repercussão.

Ademais, à época, havia apenas uma agência do 

Banco Real, de modo que a apelada poderia ser facilmente identificada 

por qualquer um que frequentasse o estabelecimento, circunstância que 

apenas reforça a intensidade dos transtornos experimentados por Milene.

Diante disso, verifico que o ocorrido foi além de 

uma simples brincadeira ou perturbação de menor importância, 

configurando verdadeiro abalo moral.

Quanto ao nexo de causalidade, pelo já exposto 

no voto anteriormente proferido nos autos, tal é evidente, em especial se 

considerado que o endereço de e-mail constante da mensagem retratada às 

fls. 15 é inequivocamente da apelante, a qual, embora tivesse afirmado 

não ser seu, prova alguma trouxe a esse respeito.

Logo, satisfeitos os pressupostos da 

responsabilidade subjetiva, de que trata o art. 186 do Código Civil, o 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

g             Apelação nº 9000022-43.2010.8.26.0360 - Mococa - voto nº 22093    9/11

dever de indenizar é medida que se impõe.

Acerca do valor da indenização, sabe-se que é 

uma questão controvertida, complexa, e, pela sua própria essência, 

abstrata.

Em concreto, isso deve atender ao escopo de sua 

dupla função: reparar o prejuízo, buscando minimizar a dor da vítima e, 

punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

Por outro lado, é necessário assegurar uma justa 

compensação, sem, entretanto, incorrer em enriquecimento ilícito por 

parte de quem a recebe, e, paralelamente, determinar a ruína daquele 

responsável pelo seu pagamento.

A propósito, a intensidade do dano moral se 

observa pela “magnitude da lesão”, devendo ser levados em conta “os 

sofrimentos psíquicos e afetivos padecidos pela vítima” (Antonio Jeová 

Santos, Dano moral indenizável, 4ª ed., SP: RT, 2003, p. 188). 

Nesse contexto, acredito que a fixação da 

reparação, no caso em exame, deve levar em conta não apenas a condição 

socioeconômica das partes e os transtornos experimentados pela apelada, 

mas também o fato de que a apelante não foi a criadora do e-mail, mas 

sim uma das integrantes da corrente de mensagens em que divulgadas as 

fotografias.

Outro aspecto de extrema relevância, e que 

certamente deve influenciar na definição do quantum indenizatório, é o 

fato de que a apelada optou por adotar técnica processual consistente em 

ajuizar demandas individuais contra cada um dos integrantes dessa 

corrente de e-mails.
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Logo, a fixação da indenização em cada uma 

dessas ações, deve levar em conta o montante global a ser auferido pela 

apelada, como forma de evitar o seu enriquecimento sem causa.

Apenas a título de exemplo, neste Tribunal, até 

esta data, tramitaram em torno de 25 apelações, com fixação de 

indenizações entre R$ 3.000,00 e R$ 6.000,00, isto é, uma média de R$ 

4.500,00, de modo que, para o caso de procedência das 48 demandas (fls. 

65), poderá ela auferir o total de pelo menos R$ 216.000,00, montante a 

que nem sempre se chega em ações envolvendo questões de maior 

gravidade, como erro médico ou morte de alguém.

Portanto, sem descuidar da necessária reparação 

do dano, entendo por bem reduzir a indenização fixada na r. sentença para 

R$ 2.000,00, suficiente à finalidade a que se destina.

Ademais, considerando que a apelante não foi a 

criadora da mensagem, entendo absolutamente descabido o envio de 

mensagem de retratação, especialmente se levado em conta o decurso de 

tão longo período de tempo desde que os fatos se deram, o que apenas 

assegurará novo destaque ao caso, o qual provavelmente já foi esquecido 

ou pelo menos atenuado na memória dos envolvidos.

Ademais, não é possível saber ao certo quem 

seria o destinatário dessa mensagem de retratação, já que os integrantes da 

cadeia são todos réus em demandas autônomas, o que é suficiente para 

que reflitam sobre o ocorrido.

O caso, assim, é de reforma da r. sentença, para 

o fim de reduzir a indenização estipulada, para R$ 2.000,00 sobre o qual 

incidirão juros de mora de 1% ao mês a contar do ato ilícito, isto é, 
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06/08/2009 (fls. 15)  Súmula nº 54/STJ -, e correção monetária, nos 

termos da Tabela Prática deste Tribunal, a contar da publicação desta 

decisão (Súmula nº 362/STJ), bem como para isentar a apelante da 

obrigação de enviar e-mail de retratação. Fica mantida a obrigação de 

abster-se a apelante de enviar a mensagem a quem quer que seja, sob pena 

de multa diária.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte 

arcará com as custas já despendidas e com os honorários dos seus 

advogados (art. 21 do Código de Processo Civil).

Ante o exposto, voto pelo provimento parcial do 

recurso.

     TEIXEIRA LEITE 

               Relator
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