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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1001201-28.2015.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante/apelado 
DANIEL SERAFIM BARROS CRUZ (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é 
apelado/apelante ALEXANDRE COMOTT (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado 
INSTITUTO EDUACIONAL NOVA ESPERANÇA S/C.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28ª 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 DIMAS RUBENS 
FONSECA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E GILSON DELGADO 
MIRANDA.

São Paulo, 30 de janeiro de 2018.

Dimas Rubens Fonseca
Relator

Assinatura Eletrônica
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APEL. Nº 1001201-28.2015.8.26.0505

COMARCA: RIBEIRÃO PIRES (2ª VARA) 

APTES/APDOS: DANIEL SERAFIM BARROS CRUZ E ALEXANDRE 

EDUARDO COMOTT

APDO: INSTITUTO EDUCACIONAL NOVA ESPERANÇA S/C

JD 1º GRAU: SIDNEI VIEIRA DA SILVA

VOTO Nº 22.650

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO 
COMINATÓRIA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO 
MORAL. Divulgação por professor, em rede social, de teste 
escolar de aluno  menor incapaz - com dificuldade de 
aprendizagem. Repercussão negativa do fato. Demonstração. Dano 
moral indenizável. Indenização fixada em valor razoável que não 
comporta alteração. Verba honorária estabelecida em 
conformidade com os preceitos legais que não admite redução. 
Recursos desprovidos. 

Trata-se de apelações interpostas por 

DANIEL SERAFIM BARROS CRUZ e ALEXANDRE EDUARDO COMOTT 

nos autos da ação cominatória c. c. indenização por dano 

moral que o primeiro apelante move contra o segundo e o 

INSTITUTO EDUCACIONAL NOVA ESPERANÇA S/C, com pedido 

julgado procedente para condenar os réus à obrigação de 

não fazer, consistente em abster-se de promover a 

publicação objeto do feito no site de relacionamento 

Facebook, sob pena de multa diária de R$500,00 

(quinhentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil 

reais), bem como condenou-os ao pagamento, de forma 

solidária, da indenização por dano moral na quantia de 
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R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e 

juros legais de mora a contar da publicação, arcando 

ainda com as despesas processuais e verba honorária 

fixada em R$1.000,00 (um mil reais), observada a 

gratuidade processual concedida ao primeiro réu.

Sustentou o autor, em síntese, que é 

insuficiente a indenização, pois foi exposto ao ridículo 

perante colegas da escola e de forma difusa em rede 

social; que o valor deve ser fixado em R$10.000,00 (dez 

mil reais).

Alegou o corréu, em resumo, que a 

publicação ficou disponível por três dias na rede 

social, não mais existindo quando do ajuizamento da 

demanda; que não teve a intenção de constranger o autor, 

apenas postou a tabuada contendo erros, sem 

identificação, com a finalidade de demonstrar a 

dificuldade dos alunos de maneira geral, na disciplina; 

que não foi comprovado que houve a identificação do 

autor pela imagem da tabuada ou repercussão do fato na 

escola, não havendo dano moral na espécie, mas mero 

aborrecimento, inclusive o laudo juntado pelo autor 

atesta que o problema dele é mais familiar do que 

psicológico; que é excessiva a indenização, devendo ser 

reduzida com base nos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, assim como os honorários advocatícios 

para o patamar previsto na Lei.  

Foram oferecidas contrarrazões, com pleitos 

de desprovimento dos recursos contrários.

A D. Procuradoria Geral de Justiça 

manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.
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É o relatório.

É fato incontroverso que o corréu ALEXANDRE 

EDUARDO COMOTT, professor que na época era empregado do 

segundo réu, divulgou em sua página na rede social 

Facebook o teste de matemática realizado pelo autor, seu 

aluno e menor incapaz com deficiência de aprendizado 

(fl. 28).

Embora não tenha sido informado o nome do 

autor, houve a sua identificação pela letra, fato que 

gerou inúmeros comentários depreciativos, curtidas e 

compartilhamentos (fls. 29/45).

Ressalte-se que a responsabilidade dos réus 

é objetiva, pois trata-se de relação de consumo, nos 

termos do artigo 141 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a exposição de uma criança  na 

época com onze anos de idade - feita em rede social, sem 

autorização, gera o dever de indenizar por parte dos 

réus, bastando a demonstração do dano e do nexo de 

causalidade. 

Conforme mencionado, o autor é aluno com 

dificuldade de aprendizagem, assim, a divulgação feita 

pelo professor foi ato reprovável, pois prejudicou ainda 

mais a auto-estima da criança em processo de formação da 

personalidade.

Ressalte-se que as regras ordinárias da 

experiência autorizam a compensação pelo sofrimento 

injustamente impingido ao autor, dispensando-o da prova 

acerca da dor a que foi submetido, isto ante a clara 

1 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores 
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1001201-28.2015.8.26.0505 -Voto nº 5

repercussão em seu mundo psíquico, pois sabe-se que tudo 

de negativo que é postado em rede social ganha 

instantaneamente uma amplitude impossível de mensurar. 

A conduta negligente do professor impõe aos 

réus o dever de indenizar, pois a dor d'alma é 

inquestionável, bastando que o ofendido se manifeste 

nesse sentido para que o dever de reparação se 

constitua, isso se corporificado o ato lesivo.

Não é necessário que aquele que sofreu a 

ofensa se desmanche em choro incontido, que se 

autoflagele aos olhos do povo, para que se caracterize a 

lesão anímica idônea a criar a obrigação indenizatória.

Desta forma, plenamente devida a imposição 

de sanção pecuniária aos réus para o fim de, ao menos, 

abrandar os momentos de constrangimento suportados 

indevidamente pelo autor.

No tocante ao montante da indenização, por 

todas as buscas, por todos os estudos, não se encontrou, 

ainda, uma fórmula que permita quantificar de forma 

uniforme o seu valor, embora sejam utilizados certos 

aspectos objetivos, como a capacidade financeira do 

ofensor, a necessidade de se evitar a repetição da 

irregularidade, a extensão do resultado na esfera do 

ofendido, os quais como facilmente se percebe, não são 

suficientes para uma tarifação reguladora.

Sob esse enfoque, tem-se que o MM. Juiz “a 

quo” fixou a indenização em valor razoável  R$3.000,00 

(três mil reais) -, não sendo o caso de alteração.

Por derradeiro, em relação aos honorários 

advocatícios, estabelecidos em R$1.000,00 (um mil 
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reais), diante da orientação contida no art. 85, § 8º2, 

do CPC/2015, verifica-se que a fixação foi dentro do 

padrão de razoabilidade, não comportando alteração.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego 

provimento aos recursos.

DIMAS RUBENS FONSECA

RELATOR

2 § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz 
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o 
disposto nos incisos do § 2o.
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