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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1004179-32.2015.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado JOSÉ 
GERALDO CARAM DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante JOSÉ 
LUIZ SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos 
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores DONEGÁ MORANDINI 
(Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA.

São Paulo, 29 de janeiro de 2017.

Carlos Alberto de Salles
Relator

Assinatura Eletrônica
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3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação nº 1004179-32.2015.8.26.0196

Comarca: Franca 

Apte/Apdo: José Geraldo Caram da Costa

Apdo/Apte: José Luiz Silva

Juiz sentenciante: Humberto Rocha

VOTO Nº: 9997

DANOS MORAIS. AGRESSÕES VERBAIS. Insurgência das 
partes em face de sentença de procedência. Condenação do réu 
ao pagamento de R$ 3.000,00, por danos morais, em 
decorrência de injúria e difamação praticada contra o autor. 
Autor, atendente em instituição bancária, agredido verbalmente 
pelo réu, após esclarecimento a respeito dos requisitos para 
realização de saque. Alegação do réu de inexistência do dever 
de indenizar porque ausente dano e nexo de causalidade. 
Pretensão do autor de majoração da verba indenizatória. Não 
acolhimento. Fatos narrados na inicial incontroversos. Conduta 
irregular, dano moral, nexo de causalidade e culpa 
demonstrados. Alegação de inocorrência de abalo moral. 
Afastamento. Autor humilhado em sue ambiente de trabalho, 
perante colegas e clientes. Honras objetiva e subjetiva 
atingidas. Indenização fixada em valor proporcional. 
Compatibilidade com extensão do dano e sua gravidade. 
Finalidade reparatória atingida. Sentença mantida. Recursos 

desprovidos. 

A r. sentença de ps. 37/40, cujo relatório se adota, julgou 

procedente o pedido formulado na ação de indenização proposta por José 

Geraldo Caram da Costa em face de José Luiz Silva, condenando o réu ao 

pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, em decorrência das 

agressões verbais proferidas contra o autor.

Inconformado, apela o demandante, pretendendo a 

majoração da verba indenizatória para 20 salários mínimos (ps. 45/50).

Recurso regularmente processado, com resposta (ps. 

54/58) e interposição de apelo adesivo (ps. 59/64). Aduz o réu, em suma, 

inexistir dever de indenizar já que ausente comprovação do dano e do nexo de 

causalidade.

Recurso adesivo regularmente processado, com resposta 
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(ps. 68/72).

O processo encontra-se em termos de julgamento.

É o relatório.

As irresignações não prosperam tendo em vista que a r. 

sentença recorrida conferiu irretocável solução à lide.

O autor se voltou contra transtornos morais decorrentes 

de conduta atribuída ao réu, que o agrediu verbalmente em seu ambiente de 

trabalho (agência bancária), após impossibilidade de realização de saque em 

decorrência de desatualização cadastral. Afirmou que foi empurrado e xingado 

com expressões de baixo calão e de cunho racista.

O demandado, por sua vez, sem negar os fatos narrados 

na inicial, se limitou a afirmar que estaria muito estressado no dia e que teria 

voltado para pedir desculpas. Aduziu, em sede de contestação e recurso, que 

inexistiria dever de indenizar porque as circunstâncias reclamadas 

configurariam meros dissabores cotidianos.

O juízo de origem andou bem ao acolher o pedido inicial, 

condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, 

senão vejamos.

Como é sabido, para que surja o dever de indenizar em 

decorrência de responsabilidade extracontratual, faz-se necessária a 

demonstração da conduta ilícita, do dano, do nexo de causalidade e da culpa, 

se for o caso.

Com efeito, os pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil em questão foram preenchidos, com reconhecido na 

sentença apelada.

A conduta ilícita (agressão verbal) restou incontroversa. 

Tanto é que o próprio recorrente não negou os fatos narrados, afirmando ter 

pedido desculpas posteriormente. 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1004179-32.2015.8.26.0196 -Voto nº 4

YUSSEF SAID CAHALI esclarece que, por conta da falta de 

previsão específica na esfera civil das situações em que se configuraria ato 

ilícito contra a honra, é costume utilizar-se dos requisitos previstos na esfera 

criminal, embora não haja no plano civil o mesmo rigor probatório que há na 

esfera criminal para a condenação:

Em nosso direito, como na generalidade dos países, a honra das 
pessoas é tutelada principalmente por via criminal, tipificando no 
Código Penal como delito a calúnia, a difamação e a injúria (art. 
138/145) [...] No plano da responsabilidade civil, não tendo o Código 
enunciado os elementos da infração que causa o dever de indenizar, 
aproveita-se, em linha de princípio, o exame dos requisitos dos crimes 
contra a honra feito pela doutrina e jurisprudência penal; com a 
ressalva de um maior rigor na perquirição de seus elementos 
constitutivos na esfera penal, eis que ali este em jogo a liberdade 
pessoal do ofensor, enquanto na reparação civil a ameaça se dirige 

contra seu patrimônio. (Dano Moral, 2011, p. 239)

Nesse sentido, CAHALI esclarece que uma injúria é 

normalmente ocorrida na linguagem falada, escrita ou mímica, ou por meio 

simbólico ou figurativo. Além disso, o interesse jurídico protegido é, conforme 

já exposto, o bem imaterial da honra, entendida como o sentimento de nossa 

dignidade própria, quer perante nós mesmos (honra subjetiva), quer perante 

os outros (honra objetiva/reputação). 

O abalo à honra subjetiva e objetiva, por sua vez, 

diferentemente do que alega o réu, decorre do próprio reconhecimento da 

circunstância narrada. O autor sofreu agressões verbais bastante rígidas, em 

seu ambiente de trabalho, perante colegas e clientes, após informar que o 

saque somente poderia ser realizado após atualização cadastral. 

Por fim, o nexo de causalidade entre conduta ilícita e dano 

experimentado é evidente: a honra do demandante fora atingida pela atitude 

do demandando que não se conformou com a negativa de prestação do 

serviço. 

A procedência do pedido indenizatório era, portanto, 

medida de rigor.

Também não merece qualquer reparo o quantum 

indenizatório fixado na origem.
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A indenização pelo dano moral deve se compatibilizar com 

a gravidade e extensão do dano e a posição socioeconômica das partes, 

pautando-se na finalidade reparatória, devendo ser suficiente para reparar os 

danos sofridos, sem gerar enriquecimento sem causa.

A quantia de R$ 3.000,00 mostra-se adequada às 

circunstâncias do caso, de acordo com os parâmetros supramencionados, 

cumprindo o papel de bem reparar os danos morais reclamados.

As alegações trazidas por ambas as partes mostram-se 

infundadas, não trazendo qualquer embasamento objetivo capaz de modificar 

a sentença guerreada, que merece ser mantida integralmente.

Ante o exposto, portanto, nega-se provimento aos 

recursos. Fica mantida, na íntegra, a sentença apelada. 

CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
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