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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 
nº 1007425-58.2016.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D 
Oeste, em que é apelante ANDERSON TONIOLO, é apelada MARIA 
CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA EICHIMBERGAR.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª 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 
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL 
BRANDI.

São Paulo, 31 de janeiro de 2018.

José Rubens Queiroz Gomes
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 9627
APELAÇÃO Nº 1007425-58.2016.8.26.0533
COMARCA: SANTA BÁRBARA D OESTE - 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1ª INSTÂNCIA: PAULO HENRIQUE STAHLBERG NATAL
APELANTE: ANDERSON TONIOLO
APELADO: MARIA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA EICHIMBERGAR
7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO. Ação de indenização por dano 
moral.  Sentença de parcial procedência. 
Inconformismo do autor apenas no tocante 
ao valor da indenização postulando uma 
majoração. Descabimento. Notícia 
veiculada pelo portal “Sbnotícias” na 
rede social Facebook de que o autor foi 
detido pela Polícia Militar acusado de 
ter praticado o crime de latrocínio, cujo 
comentário escrito pela ré, que o 
denominou de “lixo”, ocasionou ofensa à 
honra do autor. Valor, todavia, bem 
fixado na importância de R$1.000,00, que 
serve para desestimular a reiteração da 
conduta indevida pela apelada. Sentença 
mantida. Recurso a que se nega 
provimento.

Trata-se de recurso de apelação 

interposto contra a r. sentença de fls. 287/291 que julgou 

parcialmente procedente a ação para condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor 

de R$1.000,00 (um mil reais), com correção monetária pelos 

índices da tabela prática deste TJSP a partir da prolatação 

da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. 

Sucumbência recíproca, arcando os litigantes com metade dos 

encargos sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, fixada 

a verba honorária em R$ 500,00 ao patrono de cada uma das 

partes.
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Inconformado, apela o autor tão somente 

no tocante ao valor da indenização postulando uma majoração 

do quantum arbitrado em primeiro grau para o importe de R$ 

8.000,00.

Recurso recebido, processado e com 

contrarrazões as fls. 300/311.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É a síntese de necessário.

Colhe-se dos autos que foi veiculada 

notícia pelo portal “Sbnotícias” na rede social Facebook de 

que o autor foi detido pela Polícia Militar acusado de ter 

praticado o crime de latrocínio, publicação esta que deu azo 

a diversos comentários, dentre eles o da requerida, de 

seguinte teor: “Que esses vagabundos morram na cadeia... 

Assim, não precisamos tratar desses lixos”.

De fato, o teor do comentário escrito 

pela ré, que denomina o autor de “lixo” ocasionou ofensa à 

honra do autor. 

Todavia, o quantum da indenização 

arbitrado em primeiro grau não comporta reparos.

É cediço que quanto à fixação da 

indenização por dano moral são utilizados os critérios da 

compensação para a vítima e do desestímulo para quem causa o 

dano.
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A teoria do desestímulo é pacífica em 

nossos Tribunais, como se verifica dos julgados a seguir:

“Na fixação do valor da condenação por dano 
moral, deve o julgador atender a certos 
critérios, tais como nível cultural do 
causador do dano; condição sócio-econômica 
do ofensor e do ofendido; intensidade do 
dolo ou grau de culpa (se for o caso) do 
autor da ofensa; efeitos do dano no 
psiquismo do ofendido e as repercussões do 
fato na comunidade em que vive a vítima. 
Ademais, a reparação deve ter fim também 
pedagógico, de modo a desestimular a prática 
de outros ilícitos similares, sem que sirva, 
entretanto, a condenação de contributo a 
enriquecimento injustificáveis” (REsp 355392-
RJ, STJ  3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 
26.3.2002).

Na hipótese vertente, tem-se que o valor 

arbitrado na quantia de R$ 1.000,00 é suficiente para 

compensar o abalo moral sofrido pelo autor e, por outro lado, 

presta a desestimular a reiteração desse comportamento pela 

ré, ante o caráter punitivo-pedagógico da condenação, sem 

levá-la à insolvência.

Posto isto, nega-se provimento ao 

recurso. Tendo em conta o disposto no artigo 85, §1º, do 

Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais 

recursais devidos ao patrono da parte ré ficam majorados para 

o importe de R$ 800,00.

JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES

Relator
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