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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0009641-32.2011.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante ERICA 
REGINA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RICARDO PINTO.

ACORDAM, em 5ª 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 Exmos. Desembargadores MOREIRA 
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.

São Paulo, 5 de outubro de 2016

ERICKSON GAVAZZA MARQUES

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CÍVEL – nº 0009641-32.2011.8.26.0291
Comarca : JABOTICABAL - 1ª VARA JUDICIAL
Juíza : CARMEN SILVIA ALVES
Ação : INDENIZAÇÃO Nº 291.01.2011.009641-4
Apelante : ERICA REGINA DE SOUZA
Apelado  : RICARDO PINTO

VOTO N.º 21519
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS  INJÚRIA E DIFAMAÇÃO - 
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A EXISTÊNCIA DE 
OFENSAS VERBAIS PERPETRADAS CONTRA O AUTOR EM 
AMBIENTE ACADÊMICO  ABALO À SUA HONRA E REPUTAÇÃO 
CONFIGURADO - SITUAÇÃO VEXATÓRIA DEMONSTRADA - ATO 
ILÍCITO COMPROVADO - VERBA DEVIDA - INDENIZAÇÃO QUE, 
DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, FOI FIXADA DE 
MANEIRA EXCESSIVA  VALOR REDUZIDO - AÇÃO PROCEDENTE - 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, etc.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, 

ajuizada por Ricardo Pinto contra Erica Regina de Souza, que a 

respeitável sentença de fls. 104/108, cujo relatório fica adotado, 

julgou procedente, condenando a ré ao pagamento de indenização 

por danos morais no montante de R$10.000,00, além de arcar com 

as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% 

sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignada, recorre a ré alegando, em suma, que restou 

evidenciado que o autor não sofreu dano moral, pois mesmo depois 

dos desentendimentos ocorridos entre as partes, continuou 

convidando a ré para as reuniões e eventos. Afirma que o autor deu 
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causa a sua reação, tendo em vista que ele que iniciou a contenda, 

tendo denegrido sua honra ao afirmar que ela obteve vantagens 

pessoais, prejudicando os interesses coletivos. Sustenta que a 

indenização arbitrada é excessiva, devendo ser observados os 

critérios constantes dos artigos 944 e 945, do Código Civil. 

Argumenta que é universitária, beneficiária do programa Escola da 

Família, na qual está isenta do pagamento da mensalidade em troca 

de trabalhar nos finais-de-semana em escolas pública, sem 

remuneração, além do que está desempregada. Pede, ao final, a 

reforma da sentença. Ou, alternativamente, a redução da 

indenização arbitrada.

O recurso foi recebido e respondido.

É o relatório.

Em primeiro lugar, deve ser afastada a preliminar 

invocada pelo recorrido, de que o recurso da ré violou o princípio 

da dialeticidade, uma vez que os fundamentos aduzidos na sentença 

foram expressamente impugnados, ou seja, a peça recursal atacou a 

decisão de primeiro grau, apresentando fundamentos que justificam 

sua reforma, atendendo, assim, ao pressuposto de admissibilidade 

consignado no artigo 514 do Código de Processo Civil/1973.

No mérito, conforme se verifica dos autos, o autor 
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moveu a presente ação indenizatória, alegando que os litigantes 

fazem parte da comissão de formatura da faculdade, sendo que a 

turma liderada pela ré acabou fechando o contrato com empresa 

diversa daquela até então recomendada, sem obter o aval dos 

demais alunos. Tal atitude fez com que o autor, na qualidade de 

representante da comissão, enviasse e-mail aos alunos esclarecendo 

os acontecimentos. Quando a ré tomou conhecimento do conteúdo 

do e-mail, de forma desproporcional e injustificada, respondeu a 

mensagem com ofensas a ele dirigidas, chamando-o de idiota e 

retardado, inclusive, proferindo palavras de baixo calão (fls. 12 e 

13), que foi encaminhada a todos os alunos. 

Pois bem. Os documentos acostados à inicial, inclusive 

depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas no processo 

criminal, comprovaram a conduta culposa da ré e a versão 

apresentada na petição inicial, demonstrando que a apelante agiu 

com excesso.

Rui Stoco, citando lição extraída da obra de Dalmartello 

(“Danni morali contrattuali”, in “Rivista di Diritto Civile”, 1933, p. 

55), enfatiza os elementos caracterizadores do dano moral como 

sendo “a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor 

precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de 

espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os 
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demais sagrados afetos, classificando-os em dano que afeta a parte 

social do patrimônio moral (honra, reputação etc.); dano que 

molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade 

etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, 

tristeza etc)” (in “Responsabilidade Civil e Sua Interpretação 

Jurisprudencial”, Editora Revista dos Tribunais, 4ª ed., 1999, p. 

674). 

Ao contrário do que alega a apelante, analisando-se o e-

mail enviado pelo recorrido a fls. 06/07 não se constata qualquer 

abuso de sua parte, limitando-se a relatar apenas os acontecimentos. 

Já a resposta da ré se mostrou totalmente desproporcional. Ressalte-

se que o fato de, posteriormente, o autor ter continuado convidando 

a ré para as reuniões e eventos não afasta os danos morais sofridos, 

mas apenas indica que o autor agiu dentro da ética que se espera, 

afinal de contas ambos haviam sido nomeados representantes da 

comissão de formatura, não sendo adequado que seus problemas 

pessoais interferisse em tal tarefa.

Na espécie dos autos, o conjunto probatório produzido 

nos autos evidencia a ocorrência de danos morais. Mesmo porque as 

ofensas ocorreram em ambiente acadêmico, não se podendo negar o 

constrangimento gerado pela atitude da ré-apelante, que se mostrou 
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infundada, excessiva e altamente ofensiva à honra e à reputação do 

autor.

Assim sendo, uma vez demonstrado que as ofensas 

proferidas pela ré violaram a honra subjetiva do autor, o desfecho 

da ação não poderia ser outro senão a sua procedência.

E, uma vez reconhecido o dever de indenizar, em relação 

ao quantum arbitrado, ressalte-se que o Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça já firmou entendimento de que o valor da condenação por 

dano moral deve ser fixado com moderação e razoabilidade pelo 

magistrado, que deve levar em consideração a realidade de cada 

caso, sendo cabível a intervenção do tribunal quando for exagerado 

ou ínfimo:

“O valor da indenização sujeita-se ao controle do 
Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na sua 
fixação, recomendável que o arbitramento seja feito com 
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao 
nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte 
econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com 
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom 
senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades 
de cada caso” (STJ - AgRg no Ag 894.324  RJ  Rel. 
Min. João Otávio de Noronha  4ª Turma  j. 11.12.07, 
in DJ 11.02.08, p. 1).

Importa destacar que o objetivo consiste em compensar 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0009641-32.2011.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO Nº 7/8

o lesado e suavizar a ofensa sofrida, além de impor uma sanção ao 

causador do evento danoso, de sorte que não fique impune pela 

vulnerabilidade causada a interesses extrapatrimoniais de terceiros e 

seja mais cauteloso.

A respeito desta dupla função da reparabilidade do dano 

moral, são dignas de registro as lições de Maria Helena Diniz:

“Fácil é denotar que o dinheiro não terá na reparação 
do moral uma função de equivalência própria do 
ressarcimento do dano patrimonial, mas um caráter 
concomitantemente satisfatório para a vítima e lesados e 
punitivo para o lesante, sob uma perspectiva 
funcional.”(Curso de direito civil brasileiro, 7º Volume. 
18 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 92, 99 e 106.)

No caso em questão, considerando a capacidade 

econômica das partes e o grau de culpa da ré, o valor arbitrado 

mostrou-se excessivo, razão pela qual reduzo-o para R$5.000,00, a 

ser corrigida monetariamente a partir da presente, incidindo juros do 

evento danoso, importância esta que servirá para repreender 

pedagogicamente a ofensora a não repetir o ato ilícito e para 

compensar a vítima pelo prejuízo experimentado, sem, contudo, 

gerar-lhe enriquecimento sem causa. 
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Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 

recurso, nos termos supra.

ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
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