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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1030362-80.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante VERA 
GAZAROLI, é apelada CARLA VERUSCA HAYASHI (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4ª 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 ENIO ZULIANI 
(Presidente sem voto), ALCIDES LEOPOLDO E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA 
VELHO.

São Paulo, 25 de abril de 2018.

Natan Zelinschi de Arruda
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível n.º 1.030.362-80.2015.8.26.0506

Apelante: VERA GAZAROLI

Apelada: CARLA VERUSCA HAYASHI

Comarca: RIBEIRÃO PRETO 

Voto n.º 39.633

Danos morais. Apelada que utilizara vaga, em 

estacionamento de supermercado, para portador de 

necessidades especiais. Cartão originário do Detran não 

ficara totalmente visível. Recorrida e sua acompanhante 

deixaram o veículo caminhando normalmente. Pessoas 

presentes ficaram indignadas com o ocorrido. Apelante 

postara fotos da apelada de costas, nas redes sociais, 

destacando o evento e qualificando-a de deficiente mental. 

Recorrida comprovou estar apta a usar a vaga especial. 

Mesmo que ocorresse erro de avaliação física, em análise 

perfunctória, não se admite o uso de tal qualificação 

pejorativa. Danos morais caracterizados. Apelada exposta 

à situação vexatória, além de ter a dignidade da pessoa 

humana afrontada, ocasionando angústia e desgosto. 

Verba reparatória, fixada em R$7.000,00, mantida, 

porquanto respeitados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Apelo desprovido.

1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente com 

base na r. sentença de págs. 143/150, que julgou procedente ação de indenização 

por danos morais, envolvendo publicidade em rede social sobre episódio de 
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estacionamento em vaga específica para deficiente físico. 

Alega a apelante que a sentença merece reforma, reportando-

se a trechos de depoimentos testemunhais, destacando que a apelada estacionara 

seu veículo na vaga específica sem a devida identificação, sendo que duas 

mulheres saíram do veículo conversando, não aparentando nenhuma deficiência 

física, o que ocasionou comentários indignados por parte dos presentes. Declara 

que publicou fotos que não permitiram a identificação da recorrida, pois se 

encontrava de costas, salientando que foi taxada de preconceituosa pela apelada e 

seus amigos, porém não trouxe nenhum dano à imagem, havendo culpa da 

própria vítima, que não observara as normas cogentes do Contran. Expõe que a 

identificação só foi possível por parte de amigo da própria apelada, porquanto 

sobressaíra a imagem de uma tatuagem, mencionando que o quatum 

indenizatório de R$7.000,00 se apresenta excessivo, pleiteando a improcedência 

da ação ou a redução da condenação para dois salários mínimos, com o 

provimento do apelo.

O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a 

pretensão da apelante, págs. 166/171.

É o relatório.

2. A r. sentença apelada merece ser mantida.

O caso em exame envolve episódio ocorrido em 

estacionamento de supermercado, em razão do uso de vaga reservada para 

portadores de necessidades especiais.

Por ocasião dos fatos, não fora observado nenhum cartão de 

identificação para usufruir do local, enquanto que a recorrida e sua 

acompanhante deixaram o veículo caminhando regularmente, aparentando 

pessoas normais, sem dificuldade de andar, pág. 141.

Nesse contexto, as pessoas que se encontravam no local 

ficaram indignadas, pois, aparentemente, não se tinha motivo para que a apelada 

usufruísse da vaga especial, tendo a apelante, por tal razão, postado em seu 
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facebook o ocorrido, com fotos do veículo, da apelada e de sua acompanhante de 

costas, porém, perfeitamente identificáveis, com a qualificação de que seriam 

'deficientes mentais'.

Não obstante, a apelada comprovou se tratar de deficiente, 

possuidora de anomalia física, tendo, inclusive, se submetido à artroplastia total 

do joelho esquerdo, pág. 34, além de ser portadora de artrite reumatoide juvenil, 

grave doença crônica comprovada, pág. 31, estando apta a exercer atividades 

desde que não haja risco específico, pág. 36.

Em virtude de tais fatos, a apelada possui autorização do 

órgão competente para dirigir veículo adaptado e se utilizar de vaga destinada a 

deficientes físicos, pág. 48.

Assim, não se admite que a apelante venha a postar, em 

rede social ou afins, o ocorrido, haja vista que a qualificação pejorativa de 

'deficiente mental' configura afronta à dignidade da pessoa humana e expõe a 

recorrida à situação vexatória, pois é sabido que tais imagens 'viralizam' em 

tempo real, tomando proporções desastrosas. 

Segundo escólio de Antônio Jeová Santos:

“Ao interesse do tema sobressai a dignidade da pessoa 

humana, por ser a vulneração a essa dignidade fonte que 

supre o direito de danos. A toda hora, a qualquer 

momento, a dignidade do ser humano é malferida. Seja nos 

pequenos gestos de discriminação, seja no seio familiar, 

onde sempre surgem momentos de intensa turbação, a 

afronta à dignidade enseja e dá azo a diversas causa de 

dano moral. Consentânea com a moderna visão da pessoa 

humana, enquanto eixo principal do direito, a justiça e a 

dignidade do homem são colocadas como valores 

fundantes na Constituição. Deles e de uma perfeito 

compreensão do que vêm a significar, é que são assentados 
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os outros direitos que o direito tem de resguardar.

(...)

Aviltante é o comportamento de quem atenta contra essa 

qualidade que deve ser resguardada ao ser humano. 

Qualquer ato tendente ao menoscabo da dignidade há de 

merecer repulsa e a devida correção, seja no âmbito 

criminal, seja na esfera civil, com a reparação do dano 

moral que o ato comprometedor da dignidade sempre 

acarreta. Tendo, por consequência, a perturbação anímica 

que repercute no ânimo de quem recebeu o ato lesivo, é 

certa a indenização que serve para minimizar a reparar, 

não 'in natura', mas de forma compensatória, o mal que foi 

infligido.” (Dano Moral Indenizável. São Paulo: Revista 

dos Tribunais. 4ª ed., p. 40/42)

Confira-se o julgado deste Egrégio Tribunal:

“Responsabilidade civil. Danos morais. Ofensas e ameaças 

perpetradas pela ré via 'facebook'. Violação aos direitos de 

personalidade da autora. Dano moral caracterizado. 

Quantum indenizatório mantido. Apelação não provida. (...) 

Perpetração de ofensas e ameaças pela ré através de sua 

página pessoal no 'facebook'. Contexto fático e conjunto 

probatório existente nos autos que permitem aferir-se que o 

conteúdo injurioso se dirigia à pessoa da autora. 3. 

Expressões proferidas pela ré que ultrapassam o limite do 

mero aborrecimento, violando o direito à honra (subjetiva e 

objetiva) da autora. Dever de indenizar. 4. Quantum 

indenizatório. Razoabilidade. Manutenção. Valor que serve 

como fator desestimulante e sancionatório à imprudência 

da ré, sem implicar em enriquecimento ilícito da apelada. 5. 
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Apelação da ré não provida.” (Apelação Cível n.º 

0.016.624-67.2012.8.26.0564. Relator Desembargador 

Alexandre Lazzarini. Sexta Câmara de Direito Privado. J. 

18-04-2013).

Destarte, a garantia constitucional da liberdade de expressão 

(art. 5º, IV) não foi exercida dentro de seus estritos limites, porquanto feriu a 

inviolabilidade da honra e da imagem da apelada (art.5°, X, CF), merecendo aqui 

ser reparada, uma vez que a publicidade do ocorrido ocasionou angústia e 

desgosto à recorrida.

3. Quanto à verba reparatória, o valor dos danos morais 

deve ser fixado com moderação, atento o magistrado para as condições 

financeiras da vítima e do ofensor.

No caso, levando-se em consideração as peculiaridades da 

demanda, a manutenção da indenização em R$7.000,00 se apresenta compatível, 

afastando o enriquecimento sem causa em relação à apelada, bem como tem 

finalidade pedagógica, para que a apelante não reitere no comportamento 

irregular.

Oportunas as transcrições jurisprudenciais: 

“O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao 

controle do Superior Tribunal de Justiça, recomendando-se 

que, na fixação da indenização a esse título, o arbitramento 

seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível sócio-econômico da parte autora e, ainda, 

ao porte econômico da ré, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com 

razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom 

senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de 

cada caso.” (REsp 259.816/RJ; Recurso Especial 

2000/0049645-6. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. 
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Quarta Turma. J. 22.08.2000)

“A indenização por dano moral deve ter conteúdo didático, 

de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, 

contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima. 

Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 

521.434/TO; Recurso Especial 2003/0060149-0. Ministra 

Denise Arruda. Primeira Turma. J. 04.04.2006)

4. Finalmente, em decorrência do desfecho da demanda, 

majora-se a verba honorária para 20% do valor da condenação, a teor do artigo 

85, §11, do Código de Processo Civil de 2015, ressalvado eventual benefício da 

gratuidade de justiça concedido. 

5. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao 

apelo.

 NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

  RELATOR
A270
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