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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação 
nº 0002937-64.2015.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante/apelado 
ANDRÉ LUIS ZANUTTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante GABRIELA 
SALES BERNARDINELLI (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do 
requerido e deram parcial provimento ao recurso da autora, V.U.", de conformidade com 
o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.

São Paulo, 24 de abril de 2018.

SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 5964

Nº Processo - Classe: 0002937-64.2015.8.26.0484 - Apelação

Origem: Comarca de Promissão

Juiz(a) de 1º Grau: Kerla Karen Ramalho de Castilho 

Partes: Apelante/Apelado: André Luis Zanutto 
Apelado/Apelante: Gabriela Sales Bernardinelli

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. Postagem desabonadora em rede social 
(Facebook). Sentença de procedência, com a condenação do 
requerido ao pagamento de indenização por danos morais 
no importe de R$5.000,00. Recursos das partes.

DANO MORAL. Requerido publicou texto com teor 
ofensivo direcionado à autora, com fotografias da autora 
anexas, expondo o desacerto entre as partes em razão de 
dívida. Demandado ultrapassou os limites do aceitável e do 
razoável ao expor publicamente a figura da autora de 
forma negativa ao vasto público que  integrava as redes 
sociais. Prova oral produzida em audiência confirmou a 
mácula da honra e imagem da autora. Dano moral 
verificado. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00, o 
qual não merece modificação, porquanto suficiente a 
reparar o dano extrapatrimonial sofrido. Sentença mantida.

JUROS MORATÓRIOS. Responsabilidade 
extracontratual. Fixação do termo inicial de incidência dos 
juros de mora a partir do evento danoso. Aplicabilidade da 
Súmula 54 do STJ. Sentença reformada.
 
CORREÇÃO MONETÁRIA. Mantida a incidência desde a 
data do arbitramento. Observância ao contido na Súmula 
362 do STJ. Sentença mantida.

SUCUMBÊNCIA. Sucumbência mantida no patamar 
arbitrado na r. sentença. Parte requerida  integralmente 
vencida no respectivo recurso. Parte autora  vencida em 
mínima parcela, não ensejando a majoração prevista no 
artigo 85, §11 do CPC/2015.

RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO; RECURSO 
DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
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Trata-se de recursos de Apelação interpostos contra a r. sentença de 

fls. 163/166 que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais movida 

por Gabriela Sales Bernardinelli em face de André Luiz Zanutto para condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00, 

além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o demandado apelou (fls. 171/186) defendendo 

argumentos pela inexistência de dano moral indenizável, formulando pedido alternativo 

pela redução do quantum indenizatório fixado.

Igualmente apelou a autora (fls. 214/227), sustentando a necessidade 

de majoração da condenação em danos morais arbitrada na r. sentença e requerendo a 

modificação do termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária para 

data da citação.

Sobrevieram contrarrazões da requerente (fls. 192/213) e do 

demandado (fls. 238/252).

É O RELATÓRIO.

O recurso do requerido não deverá ser provido e o recurso da 

autora merece parcial acolhimento.

Cumpre ressaltar que a r. sentença recorrida foi publicada já na 

vigência do novo Código de Processo Civil.

Com efeito, trata-se de demanda oriunda de desacerto ocorrido entre 

as partes em razão de dívida contraída pelo irmão do requerido na qualidade de fiador da 

autora que passou, por força de incapacidade superveniente do irmão do demandado, a 

ser responsabilidade do pai do requerido em consequência da curatela exercida sobre o 

incapaz.
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Nesse sentido, André Luiz, eivado de indignação em razão de a autora 

não concordar em acertar a dívida oriunda da fiança prestada pelo respectivo irmão, 

escreveu na rede social (Facebook) expondo o problema ao público da rede, afirmando 

que a autora  Gabriela Bernardinelli  fora procurada para negociar a dívida, mas se 

negou, provocando a reação negativa dos demais usuários da rede, os quais passaram a 

comentar que Gabriela seria pessoa “sem noção” e “um bicho” e que a ela faltaria 

respeito, caráter e amor.

Diante do quadro fático, a autora ingressou com a presente demanda, 

aduzindo ter sofrido danos morais em razão do abalo e da humilhação pública sofridos, 

tendo a respectiva honra atingida pela conduta do requerido, a qual foi julgada 

procedente com a condenação do demandado ao pagamento de R$5.000,00 a título de 

danos morais.

A prova oral produzida em audiência confirmou a mácula da honra e 

imagem da autora, a qual tivera o respectivo nome e imagem vinculados à publicação 

ofensiva por parte do requerido.

Destaca-se, ainda, que malgrado não houvesem por parte do 

demandado xingamentos ou palavras de baixo calão na postagem de fls. 22/30, o 

requerido ultrapassou os limites do aceitável e do razoável ao expor publicamente a 

figura da autora de forma negativa ao vasto público que  integrava as redes sociais.

Mesmo que o requerido tivesse razão na respectiva indignação, e por 

mais justa que pudesse ser a pretensão o ato de colocar a pessoa da autora 

negativamente em exposição no Facebook assemelhou-se ao exercício arbitrário das 

próprias razões, o que não poderia ser aceito, nos termos da legislação vigente.

Ademais, existem meios e instrumentos legais para que as pessoas 

possam exercer os respectivos direitos e/ou reclamarem as injustiças sofridas. 
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Porém, o linchamento virtual não seria a melhor solução, mormente 

por não encontrar respaldo judicial.

Nesse diapasão, uma vez configurado o dano extrapatrimonial sofrido 

pela autora, impunha-se a condenação do requerido ao pagamento de danos morais à 

autora, tendo sido o importe de R$5.000,00  adequado a reparar o dano sofrido, sem 

importar em enriquecimento ilícito da autora e suficiente para inibir condutas 

semelhantes do demandado no futuro, em consonância com os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo acolhimento os pleitos recursais de 

redução e majoração expostos pelas partes nos respectivos recursos.

Quanto aos juros moratórios, a Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça estabeleceu que em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora 

deverão incidir desde a data do evento danoso, o qual, na presente hipótese, ocorreu a 

partir da publicação da postagem na rede social.

Logo, apesar de a autora ter pretendido no respectivo recurso de 

apelação a modificação do termo inicial de incidência dos juros de mora para a data da 

citação, deve ser esclarecido que, a fim de evitar arguições de julgamento ultra petita ou 

extra petita, por força da aplicação da Súmula 54 do STJ, o pleito recursal para fixar 

como termo inicial de incidência dos juros de mora a data do evento danoso ora 

debatido fica estabelecido.

A correção monetária deve ser mantida tal como fixada na r. sentença, 

pois atendeu ao disposto na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, aos honorários advocatícios deverão ser mantidos no patamar 

arbitrado na r. sentença, tendo em vista ter sido a parte requerida integralmente vencida 

no respectivo recurso e a parte autora vencida em mínima parcela, não ensejando a 

majoração prevista no artigo 85, §11 do CPC/2015.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso do requerido e dou 

parcial provimento ao recurso da autora, nos termos da fundamentação.
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Eventuais Embargos de Declaração serão julgados de forma virtual, 

salvo interesse público ou oposição expressa da parte na petição de interposição.

SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ

Relatora
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