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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000170-77.2016.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante 
LEISWLADIO PEREIRA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDSON 
PIVETA FERNANDES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31ª Câmara 
Extraordinária de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de 
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores BERETTA DA 
SILVEIRA (Presidente) e SALLES ROSSI.

São Paulo, 9 de novembro de 2017.

Rosangela Telles
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 9258

APELAÇÃO Nº: 1000170-77.2016.8.26.0168

APELANTE: LEISWLADIO PEREIRA SOUZA

APELADO: EDSON PIVETA FERNANDES

COMARCA: DRACENA

JUIZ: ALINE TABUCHI DA SILVA

APELAÇÃO. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. DANOS 

MORAIS. Ocorrência de lesões a direitos de incontroversa 

em sede recursal. Quantum debeatur fixado pelo Juízo a quo 

de forma escorreita, não havendo vícios a serem sanados. 

JUROS DE MORA. Modificação ex officio. Matéria de 

ordem pública. Incidência a partir do evento danoso. 

Inteligência da Súmula nº 54 do E. STJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO, com observação.  

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença 

de fls. 100/104, cujo relatório adoto, que julgou procedentes os pedidos elencados 

na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 3.500,00, a ser corrigido monetariamente e acrescido 

de juros moratórios a partir do arbitramento, pondo fim ao processo com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou o 

apelado, ainda, a arcar com as custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em R$ 1.500,00. 

Por meio do recurso de fls. 116/131, pretende o apelante 

exclusivamente a majoração da indenização fixada pelo Juízo a quo a quinze 

salários mínimos vigentes. Cita precedentes. Destaca a ocorrência de dano de 

grande repercussão e abalo emocional, psíquico e profissional sofrido. Afirma que 

o ex adverso se utilizou de expressões relativas a “abuso de poder”; “truculência 

seletiva”; “circo usual”; “desonra” da corporação; dentre outras. Busca a reforma da 
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r. sentença. 

Recurso regularmente processado, com a apresentação de 

contrarrazões a fls. 135/137.

É o relatório.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão guerreada fora 

proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da 

interposição deste recurso, já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as 

disposições desta legislação devem ser observadas.

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada pelo apelante em face do 

apelado. Afirmou o recorrente na exordial, em síntese, que trabalha como Policial 

Militar e, em abordagem a uma pessoa chamada Isaias, teve que usar de força 

física para contê-lo. Após os fatos, o recorrido teria emitido sua opinião sobre a 

ocorrência de forma pejorativa (fls. 21 e seguintes), expondo o apelante de forma 

negativa. Diante desses fatos, pugnou pela condenação do apelado em danos 

morais.

O Juízo a quo, por sua vez, julgou procedentes os pedidos 

elencados na petição inicial para condenar o apelado ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00, a ser corrigido 

monetariamente e acrescido de juros moratórios a partir do arbitramento, pondo fim 

ao processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.

Não se discute, em sede recursal, a ocorrência dos danos morais, 

na medida em que não houve a interposição de apelo impugnando especificamente 

a efetiva lesão aos direitos de personalidade do recorrente.

Desta feita, a fundamentação cingir-se-á exclusivamente ao 

quantum debeatur, em obediência à devolutividade restrita do recurso de apelação 
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(tantum devolutum quantum appellatum).

Nesse diapasão, há de se consignar que não resta dúvida de que 

a sanção imposta pelo dano moral tem duplo caráter, o ressarcitório e o punitivo.  

Na função ressarcitória, considera-se a pessoa da vítima do ato 

lesivo e a gravidade objetiva do dano que ela sofreu1. Na função punitiva, ou de 

desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para aquele que teria cometido da 

falta, de sorte que o valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de 

que tal ato não deve tornar a ocorrer. 

Vale dizer, a difícil tarefa de quantificar o valor a ser arbitrado 

deve ser de tal ordem, que repare o mal causado a quem pede e de certa forma 

desestimule o causador desse mal a reincidir, isto é, o incentive a cumprir com o 

seu papel na sociedade, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa da parte 

lesada. 

Considerando esses parâmetros, concluo que o montante fixado 

pelo Juízo a quo, no patamar de R$ 3.500,00, deverá ser majorado, na medida em 

que se mostrou apequenado em relação à ofensa perpetrada e diante das 

consequências advindas.

Consigne-se que da leitura atenta dos comentários levados a 

efeito pelo apelado (fls. 22 e seguintes), percebe-se que sua linha de 

argumentação volta-se efetivamente contra o apelante, embora venha a enaltecer a 

corporação militar.

O apelado postou em seu Facebook inúmeras ofensas ao 

apelante, afirmando que o mesmo teria agido com abuso de autoridade. Publicou 

que o Isaias, a pessoa que fora abordada pelo policial, era seu pai de criação. 

Manifestou-se nos seguintes termos: a Justiça tarda mas não falha, e a PM tem 

que se livrar desses mal policiais que tanto emporcalham esta Corporação que 

tanto admiro e respeito pelos serviços relevantes prestados ao Provo de SP... (sic)

Acrescento que o Facebook do apelado é público e todos podem 

1 Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62.
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consultá-lo. Esta relatoria o fez em 02.11.2017. 

Com isso, os vizinhos e conhecidos das partes tiveram acesso a 

essas postagens. O apelado tem 242 seguidores no Facebook, que tiveram acesso 

a essas informações também.

O fato teve grande repercussão, sobretudo em uma cidade como 

Dracena que as pessoas são mais próximas umas das outras. Decorreu disso 

instauração de procedimento disciplinar. 

Dessa maneira, até para se responsabilizar a posteriori o excesso 

na manifestação da liberdade de expressão, deve haver a majoração. Caso 

contrário, a penalização cairia na vala do ridículo.

Diante disso, entendo por bem majorar a indenização por dano 

moral ao patamar de R$ 8.000,00. Naturalmente, o apelando tem estofo financeiro 

para tanto, porque trabalha em empresa de climatizadores, conforme se extrai da 

sua pagina do Facebook .

Por fim, muito embora não seja o objeto do presente recurso, por 

tratar-se de matéria de ordem pública, saliento que os juros de mora deverão incidir 

a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, enquanto que a 

correção monetária fluirá a partir da fixação.

Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 

recurso e, de ofício, determino que os juros de mora incidam a partir da data do 

evento danoso. 

ROSANGELA TELLES

Relatora

jp
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