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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1002283-53.2016.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante CAROLINE DE 
SOUZA CARRARO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DE LUCCA MARCENARIA 
LTDA-ME.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª 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 A.C.MATHIAS 
COLTRO (Presidente sem voto), MOREIRA VIEGAS E FÁBIO PODESTÁ.

São Paulo, 21 de março de 2017.

James Siano
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 27673

APELAÇÃO Nº: 102283-53.2016.8.26.0281
COMARCA: Itatiba
MM. Juiz(a) de 1º grau : Dr. (a) Renata Heloísa da Silva Salles
APELANTE (S): Caroline de Souza Carraro
APELADO (S): De Lucca Marcenaria Ltda.-ME

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão 
em razão de cobrança por meio de “facebook” e “whatsapp”. 
Sentença de improcedência, sob fundamento de que as cobranças 
via “facebook” e “whatsapp” não violaram os direitos da 
personalidade da autora. Foram atribuídos à autora os ônus da 
sucumbência, com verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor 
da causa, observada a gratuidade processual.
Apela a autora sustentando serem indevidas as cobranças, 
realizadas inclusive no período noturno.
Descabimento. 
Troca de mensagens pelo aplicativo “whatsapp”, ainda que 
realizadas algumas no período noturno, não se mostram ofensivas 
à honra da autora-apelante. Outras pessoas não tem acesso, além 
da possibilidade de serem emudecidas ou bloqueadas, se for do 
interesse da parte destinatária.
Mensagem postada no “facebook”, da forma que redigida, não 
representa com clareza uma cobrança, a não ser para a própria 
recorrente, que seria devedora na relação havida entre as partes. 
Para terceiros poderia ser compreendida até mesmo como algo a 
lhe ser pago, a título de acerto de contas.
Inexistente circunstância vexatória ou fato extraordinário capaz de 
suscitar excepcional prejuízo psicológico.
Recurso improvido. Majora-se a verba honorária para 15% do 
valor da causa (§ 11º do art. 85 do CPC/2015).

Trata-se de apelação interposta em face da sentença de f. 

39/42, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta 

por Caroline de Souza Carraro contra De Lucca Marcenaria Ltda., sob 

fundamento de que as cobranças via “facebook” e “whatsapp” não violaram os 

direitos da personalidade da autora. Foram atribuídos à autora os ônus da 

sucumbência, com verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da causa, 

observada a gratuidade processual.

Apela a autora (f. 44/51), sustentando: (i) necessidade de 

inversão do ônus da prova; (ii) as cobranças por “whatsapp” ocorreram no 

período noturno; (iii) indevida a cobrança pelo “facebook”, inclusive, porque a 

autora estava negociando o débito com a apelada; (iv) necessidade de 

indenização por dano moral, porque o consumidor teve sua honra exposta.
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Recurso respondido (f. 54/60).

É o relatório.

O recurso não merece provimento. 

A troca de mensagens por meio do aplicativo “whatsapp”, 

ainda que realizadas algumas no período noturno (f. 13/14), não se mostram 

ofensivas à honra da autora-apelante, porque outras pessoas não tem acesso, 

além da possibilidade de serem emudecidas ou bloqueadas, se for do interesse 

da parte destinatária.

Quanto à mensagem postada no “facebook”, irretorquível se 

afigura a sentença ao pontificar:

“É claro que o comentário foi inoportuno e indevido, porém, 

considerando o que a própria autora alegou (houve insistentes 

tentativas de cobrança), observa-se que a requerida tentou antes 

outros meios de contato para receber o que lhe era devido, 

porém, sem sucesso.

Ademais, a mensagem contida no comentário é, para muitos, 

ininteligível, veja-se: “Dedim e eu te esperado pra acertos de 

contas a pagar” (Sic) (fl. 12). Ainda, a expressão “pra acertos de 

contas a pagar” poderia, inclusive, levar à compreensão de que 

é a requerida quem iria pagar algo à requerente”.

A mensagem, da forma que redigida, não representa com 

clareza uma cobrança, a não ser para a própria recorrente, que seria devedora na 

relação havida entre as partes. Para terceiros poderia ser compreendida até 

mesmo como algo a lhe ser pago, a título de acerto de contas.

Não se vislumbra a hipótese de situação extraordinária 

suscetível de gerar, por si só, a condenação por danos morais.

O sofrimento psicológico que dá margem ao ressarcimento 

extrapatrimonial, como forma de lenitivo à dor moral, só pode ser aquele capaz de 
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causar aflição extraordinária à vida da vítima, circunstância aqui não configurada. 

Apesar do dissabor vivenciado, não se verifica circunstância 

vexatória, nem que traga sofrimento psicológico excepcional.

Preleciona Sérgio Cavalieri Filho na obra “Programa de 

Responsabilidade Civil”, 2ª edição, Ed. Malheiros, 1999:

“..só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no 

ambiente familiar, tais situações não são intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca 

de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos ...".

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Majora-se a 

verba honorária para 15% do valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do 

CPC/2015, observada a gratuidade processual.

JAMES SIANO
Relator
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