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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1000306-44.2017.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é 

apelante/apelado RODRIGO VALLEZZI CAVALCANTE, é apelado/apelante 

ALE SALEH KHANJAR.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o do réu VU, 

de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA 

DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E 

ALVARO PASSOS.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2019.

José Carlos Ferreira Alves

relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível n° 1000306-44.2017.8.26.0587

Apelante/apelado: Rodrigo Vallezzi Cavalcante

Apelado/apelante: Ale Saleh Khanjar 

Comarca: São Sebastião  1ª Vara Cível

MM. Juiz de 1ª Instância: André Quintela Alves Rodrigues

VOTO nº 33850

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS  RESPONSABILIDADE CIVIL  

Ação de indenização por danos morais  Exposição 

publicamente vexatória do autor em grupo de “WhatsApp” 

 Cobrança de suposta dívida societária   Sentença de 

parcial procedência  Indenização arbitrada em montante 

razoável para hipótese e que não comporta alteração  

Correção da condenação em conformidade ao 

entendimento jurisprudencial  Inteligência das Súmulas 54 

e 362 do STJ  Sentença que comporta reparos, apenas, no 

que diz respeito à sucumbência recíproca  Condenação 

em montante inferior ao pretendido que não implica em 

sucumbência recíproca  Súmula 326 do STJ  Recurso do 

autor parcialmente provido, desprovido o do réu. 

RELATÓRIO.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. 

sentença de fls. 129/132, cujo relatório se adota, que julgou 

parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais 

proposta por Ale Saleh Khanjar em face Rodrigo Vallezzi Cavalcante, 
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condenando o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), corrigidos desta data em diante (cf. STJ, Súmula nº 362); 

aplicando-se a correção monetária consoante a Tabela Prática de 

Atualização de Débito Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo; e juros moratórios de um por cento ao mês, desde o 

evento danoso, a teor do artigo 398 do Código Civil e da Súmula nº 

54. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes (autor e 

réu) ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios ao 

patrono da parte contrária, fixados estes no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais).

2. Opostos embargos de declaração às fls. 134/136, foram 

rejeitados pela r. decisão de fls. 137.

3. Inconformadas, as partes apelam. 

4. Insurge-se o réu às fls. 138/147, sustentando, em apertada 

síntese, a inexistência de ato ilícito praticado que pudesse ensejar 

dano moral ao autor. Isso porque, “em que pese eventual 

constrangimento ocorrido ao Apelado, em razão das falas proferidas 

pelo Apelante (fls. 20), tenho que a situação não tem o condão de 

ultrapassar os meros dissabores do cotidiano”. Caso não seja acolhida 

a tesa supra, em homenagem ao princípio da eventualidade, requer 

a minoração do valor fixado a título de indenização por dano moral, 
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visto que desproporcional. Outrossim, entende que a r. sentença 

comporta reforma no tocante aos juros de mora, pois, caso mantida 

a decisão recorrida, estes devem incidir desde a data da respectiva 

Sentença.

5. Apela o autor às fls. 152/160, pretendendo a reforma da r. 

sentença, com a majoração da condenação, bem como “para 

declarar o feito totalmente procedente afastando a sucumbência 

recíproca imposta, via reflexa, a imposição dos ônus de sucumbência 

e demais cominações de estilo de forma exclusiva ao Apelado”.

6. Contrarrazões apresentadas às fls. 143/150 pela autora e às fls. 

151/162 pela ré. 

FUNDAMENTOS.

7. O pelo do réu não comporta guarida, ao passo que o do autor 

deve ser acolhido em parte. 

8. Cuidam os autos de ação de indenização por danos morais 

decorrente de mensagem vexatória enviada pelo réu (cobrança de 

suposta dívida societária devida pelo autor), através de aplicativo de 

celular (“WhatsApp”), para um grupo denominado "Comandos em 

ação", o qual contava com um número de 256 participantes (fls. 22).

9. Como bem delineado pelo MM. Juízo monocrático, a 
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responsabilidade civil do réu restou provada, porquanto, “a cobrança 

de dívida que expõe a pessoa a situação publicamente vexatória, 

como é o caso dos autos, é repudiada pelo ordenamento, eis que 

não se coaduna com o devido processo legal de cobrança, 

atingindo direta e desnecessariamente a honra da pessoa diante de 

um círculo social de convivência cuja ambiência envolve amigos, 

conhecidos, colegas de trabalho e diversas pessoas próximas, 

comprometendo seriamente as relações afetivas, comerciais e 

profissionais do cotidiano do cidadão, fato que inequivocamente 

atinge não somente a honra objetiva, ligada ao bom nome perante 

o seio social, mas a honra subjetiva, ligada a sua esfera de 

intimidade, autoestima e paz espiritual”.

10. Neste passo, não há como se olvidar o fato de que o réu, 

agindo de forma imprudente e impulsiva, gerou sofrimento 

psicológico que tem condão para ensejar dever indenizatório. 

11. Todavia, não merecem prosperar a pretensão de ambos de 

alterar o montante indenizatório, vez que bem fixado. 

12. É certo que a indenização moral é pautada em dois prismas: 

caráter punitivo, que busca desestimular a reiteração de condutas 

semelhantes por parte do perpetrador, e, caráter compensatório, 

capaz de propiciar justa reparação pelos danos incorridos, sem 
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ocasionar o enriquecimento ilícito daquele que o sofreu. 

13. Destarte, sem aviltar o sofrimento experimentado pelo autor, 

entendo como suficiente o valor arbitrado pelo r. sentenciante, na 

medida em que atende ao fim colimado (funções ressarcitória, 

preventiva e punitiva  repise-se). 

14.  Releva notar, ainda, que a correção da condenação não 

comporta modificação, porquanto, em estrita consonância às 

Súmulas de nº 54 e nº 362, ambas do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, as quais delimitam que o valor condenatório deve ser 

corrigido monetariamente, a partir da data do arbitramento  no 

caso, a sentença , e acrescido dos juros legais de mora desde a 

data do evento danoso (30 de maio de 2016).

15. Noutra quadra, observo que a r. sentença merece pequeno 

reparo no que se refere à sucumbência recíproca imputada.

16. Esta não se aplica ao caso, posto que, em se tratando de 

indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao 

pretendido não implica em sucumbência recíproca, com fulcro na 

Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça.

17. Assim, as custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios são devidos  exclusivamente  pelo réu. 
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18. Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso do réu e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor,  a 

fim de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios ao patrono do autor 

(mantido o valor arbitrado pelo MM. Juízo singular, qual seja, R$ 

2.000,00), nos termos da fundamentação supra. 

JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES

RELATOR
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