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SENTENÇA

 

Cuida-se de ação indenizatória, com pedido cumulado de obrigação de fazer, movida por SÂMIA DE
 e   em desfavor deSOUZA BOMFIM TALÍRIA PETRONE SOARES  CARLA ZAMBELLI

, partes devidamente qualificadas nos autos.SALGADO

Nos termos da emenda de ID 119968122, descrevem as autoras, em síntese, que, após externarem
manifestações favoráveis à descriminalização do aborto até as vinte e quatro semanas de gestão, adotada
no âmbito da Colômbia, a requerida teria divulgado, em redes sociais de sua titularidade, uma imagem
digitalmente manipulada, em que as requerentes seriam retratadas de forma alegadamente ofensiva.

Em específico, descrevem que a imagem ( ) as retrataria de forma distorcida e ostentando chifres ecard
olhos vermelhos, remetendo a um contexto demoníaco, estampando a expressão “esquerda genocida”.

Nesse contexto, asseveram que a imagem veicularia grave ofensa à sua honra, reputação e imagem,
sobretudo ao lhes designar, de forma caluniosa, como genocidas, afirmando ainda que teria por escopo
macular a sua honra e a sua atuação, na condição de parlamentares, incitando a violência em seu desfavor,
o que extrapolaria os limites do direito à livre manifestação do pensamento.

Diante de tal quadro, reclamaram a imposição, à requerida, do dever de excluir a imagem de suas redes
sociais, além da compensação do abalo moral que afirmam ter experimentado, mediante indenizações
estimadas em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Instruíram a peça de ingresso com os documentos de ID 116982518 a ID 116982522.

Tempestivamente, a requerida ofereceu a contestação de ID 124383554.

Em resistência, abstendo-se de arguir preliminares, discorreu sobre o contexto fático exposto pela parte
adversa, reconhecendo a autoria do objeto da irresignação manifestada pelas autoras.

Assevera, todavia, que a imagem teria finalidade meramente crítica, tendo se valido de meio satírico e
que, sob nenhum viés, imputaria às autoras a prática de crime.

Nesse contexto, defende que o ato impugnado teria sido levado a efeito no legítimo exercício da liberdade
de manifestação, comparecendo, ademais, resguardado pela imunidade material, que lhe seria assegurada
na condição de Deputada Federal.

Reclamou, assim, o reconhecimento da improcedência da pretensão deduzida.

Réplica em ID 128049445, na qual a parte autora reafirmou os pedidos formulados.

Tendo sido oportunizada a especificação de provas, as requerentes pugnaram pela obtenção de
informações relacionadas ao alcance da publicação, com a expedição de ofícios aos provedores das
plataformas, tendo a ré manifestado interesse pelo julgamento antecipado da lide.

Os autos vieram conclusos.
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É o que basta relatar. Passo a decidir.

Cuida-se de hipótese de julgamento antecipado da lide, nos moldes previstos no art. 355, inciso I, do
CPC, uma vez que os elementos informativos coligidos aos autos se afiguram suficientes à compreensão
dos fatos e fundamentos jurídicos subjacentes à pretensão, sobretudo quando se constata a ausência de
divergência, entre as litigantes, acerca da autoria e do conteúdo produzido e alegadamente ofensivo aos
direitos da personalidade, a tornar desnecessária e despida de adequação, à luz do caso concreto, a
produção de qualquer acréscimo probatório.

Impõe-se, portanto, na esteira do art. 370 do CPC, o indeferimento da produção da prova complementar,
postulada pela parte autora.

Não há questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, razão pela qual passo à análise do
mérito da questão posta nos autos.

À luz da causa de pedir deduzida na peça de ingresso, consigno que reside a controvérsia na aferição do
alegado caráter ilícito da publicação impugnada pelas autoras, que, segundo sustentam, teria extrapolado
os limites do direito de manifestação.

Controvertem as partes acerca do caráter ofensivo e difamatório da imagem veiculada pela ré em suas
redes sociais, reproduzida em ID 119968122 (pág. 4).

Reclama-se, no caso em exame, incursão na tensa convivência entre os direitos próprios e indissociáveis
da personalidade e a liberdade de manifestação, sendo ambos pilares de idêntica magnitude, que devem
ser resguardados de modo a permitir o livre desenvolvimento da personalidade e a preservação dos
valores e interesses mais caros à sociedade.

O exercício da liberdade de expressão encontra, de forma cada vez mais frequente, pontos de atrito e
dificuldades de convivência com direitos da personalidade, notadamente quando se manifesta pela
veiculação de informações que possam tangenciar a honra, a privacidade e a imagem do titular dos
direitos supostamente vergastados, conclamando, em tais hipóteses de crise, solução judicial capaz de
harmonizar e permitir a coexistência de dois valores com estatura constitucional, realizando-se a
ponderação exigida no caso concreto, de modo a evitar que a proteção legada a um deles possa ser
entendida como anulação do outro direito em apreciação.

O aparente conflito entre direitos fundamentais exige, pois, atividade de ponderação casuística, uma vez
que, consoante leciona EMERSON GARCIA, ao discorrer sobre os direitos personalíssimos e sua
convivência com a liberdade de expressão, “conquanto emanem do princípio mais amplo da dignidade
humana, tais direitos não assumem um caráter absoluto, o que inviabiliza seja previamente identificado
um escalonamento hierárquico entre eles ou mesmo que os tribunais entendam ‘preponderante em todo
caso um desses direitos’. Nessa perspectiva, sua harmonização pressupõe seja identificado o seu conteúdo
essencial e, tanto quanto possível, sejam individualizadas pautas objetivas que direcionem a ponderação a
ser realizada sempre que presente a colisão” (GARCIA, Emerson. Conflito entre normas constitucionais.
Rio de Janeiro:  , 2008, p. 393).Lumen Juris

Na situação analisada, impende perquirir se a imagem e o texto publicado pela requerida em suas redes
sociais, na qual retrataria as autoras com características de uma figura demoníaca, consignando a
expressão “esquerda genocida”, denota interesses legítimos, que possam justificar um sacrifício pontual
dos direitos das pessoas eventualmente envolvidas e referidas em um contexto de manifestação crítica, ou
se, ao contrário, se acha voltado – tal como sustentam as demandantes - para o fim de perseguir ou
desabonar, perante a sociedade, a imagem das parlamentares atingidas.

Com efeito, nota-se que o conteúdo veiculado materializaria uma crítica à opinião, anteriormente
externada pelas demandantes, quanto a tema reconhecidamente sensível no meio social (aborto),
aparentemente realizada de forma caricata e com apelo sensacionalista.
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O exame do conteúdo questionado revela que a demandada, ao veicular crítica ao posicionamento
ideológico externado pelas requerentes, findou por se afastar do propósito de manifestar a opinião,
desbordando para o campo do abuso da liberdade de expressão, ao adotar termos e designativos que,
embora possam servir para intensificar a manifestação, seriam ofensivos e nitidamente desnecessários
para a exposição da crítica.

Não se olvida, por certo, que o direito de crítica deva ser protegido, sendo evidentemente mais dilargado
quando se trata de agentes públicos no exercício de mandato eletivo.

Noutro vértice, não se insere nos trilhos de imunidade - e, portanto, de licitude do mencionado direito - a
prerrogativa de atribuir, à pessoa das parlamentares, a prática de um crime.

No caso dos autos, logo no texto, verifica-se que a requerida distanciaria sua abordagem da mera crítica
acentuada, ao atribuir, às requerentes, a participação em espectro político ao qual se imputa a prática de
genocídio, acusação dotada de inequívoca gravidade e que ultrapassa aquilo que seria, de fato, necessário
para informar ou repercutir a crítica, carreando danos imediatos à honra e à reputação das demandantes,
mormente porque se trata de meio de comunicação de amplo acesso e célere difusão.

Ressai evidente o tom ácido e pungente do escrito, bem como o caráter crítico à ideologia esposada pelas
autoras, no contexto fático que se volta a abordar, o que, por si só, não se poderia qualificar como ilícito,
uma vez que o direito à livre expressão do pensamento, mormente quando relacionado à atuação de
agentes públicos, cujo múnus, por certo, culmina por sujeitá-los a críticas e reproches, serve, justamente,
para albergar o interesse público.

Não se concebe, todavia, um direito absoluto ou infenso a qualquer tipo de limite para o seu exercício.

O direito de criticar e manifestar o pensamento, para que possa ser resguardado pelo interesse público,
deve, portanto, guardar proporcionalidade, a fim de que não restem integralmente solapados, sem
utilidade ou necessidade, os direitos da personalidade eventualmente comprimidos (mínimo sacrifício),
hipótese em que o excesso poderá desbordar em ato ilícito. 

O relevante - e digno de robusta proteção - direito de se expressar, informar e criticar, não abarca,
portanto, a chamada crítica infamante, externada de forma desproporcional, desnecessária ou com o
deliberado escopo de ofender pessoalmente aquele contra a qual se dirige, açoitando-o em aspectos
inerentes a seus direitos intangíveis de personalidade.

No caso vertente, a vinculação das requerentes, pela demandada, à prática de crime de genocídio,
conforme se depreende da leitura do texto, deriva de mera interpretação, conjecturada pela autora do
escrito, dada ao posicionamento das requerentes acerca de uma , proferida pela Cortedecisão judicial
Constitucional da Colômbia, que teria descriminalizado o aborto até determinado estágio gestacional.

Não se cogita, assim, reconhecer a responsabilidade criminal das demandantes, posto que, conforme
pontuado, meramente teriam externado opinião favorável a um entendimento judicial, que, por certo, não
se constituiria em ato ilícito, mormente aquele designado no texto veiculado (genocídio).

Ao atribuir às demandantes a prática de genocídio, ou mesmo o assentimento com a prática, o texto
veiculado findou por desbordar os limites da liberdade de expressão, avançando, de forma
desproporcional, sobre a honra e a imagem das requerentes.

Para além, observa-se que a requerida, com o evidente escopo de conferir expressividade à mensagem,
teria manipulado a imagem das requerentes, nela acrescentando designativos de uma figura demoníaca
(chifres e olhos vermelhos), formando imagem jocosa e que associaria as pessoas retratadas a uma
atuação maligna.
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A toda evidência, ao associar as demandantes à figura demoníaca, a requerida estaria a disseminar, no
âmbito da sociedade e em época de sobrelevado interesse pelo resguardo da imagem pública (ano
eleitoral), a ideia de que as parlamentares autoras seriam favoráveis a práticas nefastas e contrárias ao
interesse da sociedade, o que, por certo, açoitaria a sua honra, sobretudo em seu caráter objetivo.

Relevante consignar o fato de que, em consulta ao sistema processual deste TJDFT, verifica-se a
existência de ações diversas, movidas pela ora requerida, com o objetivo de fazer excluir conteúdo
veiculado em seu desfavor, por extrapolar o limite da liberdade de expressão,  além de obter indenização
por danos morais, fundada em manifestações que se equiparam àquela discutida nesta sede, ou mesmo
apresentam menor repercussão gravosa.

Com efeito, no âmbito das ações nº 0722920-38.2022.8.07.0016, 0722928-15.2022.8.07.0016 e
0722929-97.2022.8.07.0016, movidas perante o 5º e o 1º Juizados Especiais de Brasília, a ora requerida
se volta contra manifestações em redes sociais que a teriam insultado com os termos “vagabunda”,
“mentirosa” e “vergonha”.

Transcrevo, para aclarar, o teor das manifestações questionadas naquelas demandas:

“Vai trabalhar vagabunda. Só usa rede social para atacar os outros. Vc é uma vergonha”
(0722929-97.2022.8.07.0016)

 (0722928-15.2022.8.07.0016)“Pq apagou a postagem, vagabunda mentirosa do caralho?”

 (0722920-38.2022.8.07.0016)“Divulga fake news e apaga vagabunda”

Observa-se, pois, que as vociferações já impugnadas pela ora requerida em ações judiciais por ela
propostas, de fato ofensivas, veiculariam conteúdo que se assemelha àquele por ela publicado em relação
às autoras, o que evidencia a inconsistência do argumento, exposto em contestação, de que a publicação
de sua autoria não se faria ofensiva, ou mesmo de que estariam as requerentes – na condição de ocupantes
de cargo público de mesma natureza – sujeitas a tais manifestações.

Registre-se que a imunidade material, instituída pelo art. 53 da Constituição Federal, da qual se beneficia
a ré na qualidade de parlamentar, não possuiria o condão, na hipótese específica dos autos, de escusá-la da
responsabilização civil.

Isso porque, diante do seu próprio conteúdo, não se pode vislumbrar nexo de causalidade entre a opinião
manifestada e o exercício da atividade política, indispensável, à luz da orientação emanada do Supremo
Tribunal Federal (Pet 7872, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 02-10-2020 PUBLIC 05-10-2020 REPUBLICAÇÃO:

), para que se socorra à imunidade material, instituídaDJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021
em resguardo do Poder Legislativo.

Na espécie, verifica-se que a requerida estaria a externar uma concepção pessoal sobre determinado tema,
agindo, pois, em um contexto de manifestação particular, o que impede que se reconheça a atuação em
função do mandato eletivo.

Nesse sentido, o entendimento deste TJDFT:

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO NA INTERNET. IMUNIDADE
PARLAMENTAR MATERIAL. DECLARAÇÕES DESVINCULADAS DO EXERCÍCIO DO
MANDATO. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO. CONTEÚDO OFENSIVO.
VERIFICADO. HONRA E IMAGEM. VIOLAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.  1. Caso concreto: Trata-se de ação compensatória por
alegados danos morais decorrentes de publicação tida por ofensiva feita nas redes sociais facebook e
Instagram por deputado estadual contra governador. A publicação e a autoria são fatos incontroversos. 2.
Imunidade parlamentar material. A doutrina abalizada e a jurisprudência distinguem a
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manifestação parlamentar ocorrida no âmbito do Parlamento daquelas outras proferidas fora do
recinto da casa legislativa. Na primeira hipótese, em regra, a inviolabilidade é absoluta, na segunda,
faz-se necessário que a manifestação do parlamentar esteja relacionada ao exercício do mandato
para que o titular do mandato esteja imune a responsabilização civil e penal. 3. Na espécie, a
postagem feita pelo réu, deputado estadual (RJ), na internet,  não guarda relação com a atividade
parlamentar, ressoando evidente tratar-se de mera opinião pessoal, sem natureza fiscalizatória ou

 4. Danosde intenção informativa, impondo-se seja afastada a tese da inviolabilidade material.
morais: A publicação na rede mundial de computadores, por meio das redes sociais facebook e Instagram,
em que o réu ultrapassa a intenção de narrar fatos para desvirtuá-los e conformá-los ao seu desígnio de
ofender, humilhar e constranger o autor, caracteriza ato ilícito passível de compensação pecuniária,
porque evidente a violação dos atributos da honra e da imagem do indivíduo. 5. Ainda que se reconheça
que, por tratar-se de figura pública, como é o caso do autor, o indivíduo tenha que suportar o ônus da
crítica realizada de forma mais acintosa do que ocorre com as demais pessoas, tal circunstância não
implica dizer que o autor, na qualidade de governador, tenha que aceitar contra si palavras que o
desqualifiquem e que não se compatibilizam com a realidade. 6. O ordenamento jurídico não estabelece
parâmetros objetivos para a fixação do quantum compensatório para os danos morais, emergindo da
doutrina e jurisprudência elementos que orientam e auxiliam o julgador a se aproximar ao máximo de um
valor tido como adequado ao caso concreto. 7. Tais elementos referem-se à extensão do dano, neste
inserido, por exemplo, o tempo de exposição da mensagem tida por ofensiva no veículo de divulgação, o
caráter não apenas compensatório da condenação, mas especialmente a natureza pedagógica e punitiva
para o ofensor, além das condições financeiras das partes, de modo que a quantia arbitrada não sirva de
enriquecimento demasiado para a vítima e fonte de ruína para o transgressor. 8. Tendo em vista esses
parâmetros, e levando-se em consideração a condição financeira dos envolvidos, mostra-se adequado,
razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto o importe fixado. 9. Recurso conhecido e
provido. (Acórdão 1369110, 07191878020208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível,
data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.:  Sem Página Cadastrada.) 

DIREITO CONSITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA
NEGADA CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA
INCABÍVEL. SUPOSTAS OFENSAS PROLATADAS. CONEXÃO COM ATIVIDADE
PARLAMENTAR. IMUNIDADE MATERIAL CONFIGURADA. DANO MORAL INDEVIDO. 1. Ao
juiz da causa, como destinatário da prova, compete a incumbência de apreciar a necessidade ou não de
promover a instrução probatória para formação de seu convencimento, indeferindo diligências inúteis ou
meramente protelatórias. 2. Quando as demais provas carreadas aos autos são suficientes para esclarecer
as questões pertinentes à causa, o indeferimento da dilação probatória, por si só, não configura
cerceamento de defesa nem viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa. 3. Nos termos do artigo 53 da Carta Magna, os "Deputados e Senadores são invioláveis, civil
e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos". Trata-se da denominada
imunidade material ou inviolabilidade que gozam os citados parlamentares, consoante doutrina
abalizada. 4. Conforme precedente, a referida imunidade garante uma atuação independe dos
parlamentares, a fim de que possam exercer a sua liberdade de opinião, independentemente do
local. Contudo, quando fora do recinto do Congresso Nacional, é imprescindível, para tanto, que as
declarações proferidas tenham conexão com o exercício da função legislativa ou que hajam sido

 5. In casu, ainda que haja menção à atividade desenvolvida por umaemanadas em razão dela.
procuradora, eventual ofensa irradiada pelo apelado no contexto dos autos está albergada no manto da
imunidade material, já que atinente ao exercício de sua função parlamentar, independentemente do meio
utilizado, razões pelas quais são indevidos os danos morais e, por consequência, os demais pleitos
formulados na peça de ingresso. 6. Preliminar de cerceamento do direito de defesa afastada; apelação
conhecida e não provida. (Acórdão 996563, 20150111454823APC, Relator: GILBERTO PEREIRA  DE
OLIVEIRA,  3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 24/2/2017. Pág.:
590/610)     

Reconhecida, portanto, a ilicitude da conduta da requerida, caracterizada pelo abuso da liberdade de
expressão e do direito de crítica (artigo 187 do CCB), a desgarrar, com isso, do âmbito de proteção da
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garantia constitucional (CF, art. 5º, incisos IV e IX), deve ser deferida a tutela inibitória, de modo a obstar
a divulgação e a permanência do conteúdo ofensivo aos direitos da personalidade das autoras, na esteira
da cláusula geral de proteção, provida pelo artigo 12 do Código Civil.

Passo a examinar, por conseguinte, a pretensão voltada à compensação do gravame moral que,
consequentemente, teria sido impingido às demandantes.      

Como é cediço, compreende-se no conceito de dano moral todo abalo relevante, de natureza não
patrimonial, que, ultrapassando o mero dissabor cotidiano, revele aptidão para atingir o indivíduo em seus
direitos da personalidade.

Para que se verifique a ocorrência do dano moral indenizável, é imprescindível que a conduta resulte em
veemente abalo ao homem de tirocínio mediano, não havendo falar em dano moral nos casos em que se
verifique mera suscetibilidade ou ofensa irrelevante a direitos personalíssimos, assim compreendidos os
inerentes à vida, à integridade física e psicológica, à saúde, à dignidade, sem prejuízo de outros, cujo rol
não se mostra passível de exaustão.

No caso dos autos, verifica-se que a conduta imputada à ré se qualifica como imoderada e evidentemente
ofensiva, assim consubstanciada no conteúdo infamante, atrelado ao nome das parlamentares requerentes,
que veio a divulgar.

Consoante pontuado em linhas volvidas, não se pode entender como dissabor corriqueiro, ou crítica
meramente desagradável, as ultrajantes adjetivações associadas ao nome das autoras, que se viram
associadas a práticas genocidas e a figura demoníaca, concepção pessoal que, manifestada publicamente,
findou por fustigar as ofendidas, de forma relevante e grave, em sua honra e integridade moral,
invioláveis por expressa tutela constitucional (CRFB, art. 5º, inciso X).

O potencial lesivo das ofensas relacionadas à integridade moral do indivíduo ressai, no caso dos autos,
recrudescido pelo meio de comunicação empregado, facilmente acessível e de imediata propagação, a
indicar maior reprovabilidade por parte do ofensor, que deveria ter atuado com maior cautela no
tratamento da mensagem crítica que pretendia transmitir.

Portanto, à luz do disposto nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, impera reconhecer que o conteúdo
ofensivo relacionado às autoras (ato ilícito) se mostra bastante a incidir, com gravidade e relevância, sobre
a esfera dos seus atributos morais, de modo a evidenciar abalo que, diante do caráter intangível dos
direitos afetados, somente pode ser compensado, por meio de indenização imputável à lesante.  

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO NA INTERNET. IMUNIDADE
PARLAMENTAR MATERIAL. DECLARAÇÕES DESVINCULADAS DO EXERCÍCIO DO
MANDATO. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO. CONTEÚDO OFENSIVO.
VERIFICADO. HONRA E IMAGEM. VIOLAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.  1. Caso concreto: Trata-se de ação compensatória por
alegados danos morais decorrentes de publicação tida por ofensiva feita na rede social facebook por
deputado distrital contra deputado federal. A publicação e a autoria são fatos incontroversos. O réu
defende, inicialmente, a inviolabilidade material das declarações. Subsidiariamente, aduz que as
declarações correspondem à realidade. Pede, ainda, a redução do valor da condenação. O autor, na forma
adesiva, pugna pela majoração do quantum compensatório. 2. Imunidade parlamentar material. A doutrina
abalizada e a jurisprudência distinguem a manifestação parlamentar ocorrida no âmbito do Parlamento
daquelas outras proferidas fora do recinto da casa legislativa. Na primeira hipótese, em regra, a
inviolabilidade é absoluta, na segunda, faz-se necessário que a manifestação do parlamentar esteja
relacionada ao exercício do mandato para que o titular do mandato esteja imune a responsabilização civil
e penal. 3. Na espécie, a postagem feita pelo réu na internet não guarda relação com a atividade
parlamentar, ressoando evidente tratar-se de mera opinião pessoal, sem natureza fiscalizatória ou de
intenção informativa, impondo-se seja afastada a tese da inviolabilidade material. 4. Danos morais: A
publicação na rede mundial de computadores, por meio da rede social facebook, em que o réu
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ultrapassa a intenção de narrar fatos para desvirtuá-los e conformá-los ao seu desígnio de ofender,
humilhar e constranger o autor, caracteriza ato ilícito passível de compensação pecuniária, porque
evidente a violação dos atributos da honra e da imagem do indivíduo. 5. Ainda que se reconheça
que, por tratar-se de figura pública, como é o caso do autor, o indivíduo tenha que suportar o ônus
da crítica realizada de forma mais acintosa do que ocorre com as demais pessoas, tal circunstância
não implica dizer que o autor, na qualidade de deputado federal, tenha que aceitar contra si

 6. O ordenamentopalavras que o desqualifiquem e que não se compatibilizam com a realidade.
jurídico não estabelece parâmetros objetivos para a fixação do quantum compensatório para os danos
morais, emergindo da doutrina e jurisprudência elementos que orientam e auxiliam o julgador a se
aproximar ao máximo de um valor tido como adequado ao caso concreto. 7. Tais elementos referem-se à
extensão do dano, neste inserido, por exemplo, o tempo de exposição da mensagem tida por ofensiva no
veículo de divulgação, o caráter não apenas compensatório da condenação, mas especialmente a natureza
pedagógica e punitiva para o ofensor, além das condições financeiras das partes, de modo que a quantia
arbitrada não sirva de enriquecimento demasiado para a vítima e fonte de ruína para o transgressor. 8.
Tendo em vista esses parâmetros, e levando-se em consideração a condição financeira dos envolvidos,
mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto o importe fixado na
origem a título de danos morais. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1056413,
00350376020168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO,  7ª Turma Cível, data de julgamento:
25/10/2017, publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.:  Sem Página Cadastrada.)

Pontuado o dever de compensar, tributável, por liame de causalidade, à conduta da requerida, cabe
acrescer que a valoração do dano moral suportado demanda prudente ponderação, em ordem a se
resguardar a necessária relação de proporcionalidade entre a gravidade da ofensa sofrida e as
consequências respectivas.

De forma não menos relevante, o  indenizatório dever ser definido em valor suficiente aquantum
desestimular práticas congêneres pela agente lesante, ostentando caráter pedagógico, sem que, por outro
lado, possa resultar em situação caracterizadora de enriquecimento sem causa do lesado.

Com isso, consideradas, sob as lentes da proporcionalidade, a gravidade e a extensão do dano, as
condições econômicas do lesante e a necessidade de se coibir a reincidência, tenho como justa e
suficiente, para a compensação dos danos morais experimentados, a fixação da indenização no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em favor de cada uma das autoras.  

 Ante o exposto,  o pedido formulado, para determinar à requerida que excluaJULGO PROCEDENTE
as postagens veiculadas pelos endereços virtuais https://www.instagram.com/p/CaSP4WJLPLE/;
https://twitter.com/CarlaZambelli38/status/1496149928120365059?cxt=HHwWhsC5xdibssMpAAAA e
https://www.facebook.com/ZambelliOficial/photos/a.1555655937858240/5099459740144491/, ora
reputadas lesivas.  

Ainda, condeno a ré a pagar a cada uma das autoras, a título de indenização por danos morais, a
importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigida monetariamente desde a presente data e acrescida
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes – por se tratar de responsabilidade delitual ou
extracontratual - devidos desde a data do evento danoso, coincidente com a primeira disponibilização do
conteúdo impugnado.

Dou por extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.

Por força da sucumbência, arcará a requerida com o pagamento das custas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art.
85, §2º, do CPC.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, observadas as cautelas de praxe, arquivem-se.

Sentença registrada. Publique-se e intimem-se. 

Assinado eletronicamente por: JUNIA DE SOUZA ANTUNES - 28/06/2022 19:18:25
https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=22062819182548200000119889330
Número do documento: 22062819182548200000119889330



Num. 129502074 - Pág. 9

 

 *documento datado e assinado eletronicamente pelo(a) Magistrado(a).
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