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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1001380-50.2014.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante/apelado 
MÁRCIO APARECIDO PINZAN DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é 
apelado/apelante DIEGO APARECIDO DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª 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 GRAVA BRAZIL 
(Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO E 
SILVÉRIO DA SILVA.

São Paulo, 7 de agosto de 2015.

Salles Rossi
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº: 31.721
Apelação Cível nº: 1001380-50.2014.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulistas - 3ª Vara Cível
1ª Instância: Processo nº 1001380/2014  
Apte.: / Apdo.:  Márcio Aparecido Pinzan 
Apdo.: / Apte.: Diego Aparecido de Moraes

VOTO DO RELATOR

EMENTA  APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS  Procedência decretada  Comentários vexatórios e 
desairosos dirigidos a autor pelo réu na conta da rede social 
“Facebook” do Clube Recreativo Bandeirantes (Unidade de 
trabalho do autor) – Excesso verificado  Conduta que extrapolou 
os limites da liberdade de expressão e violou o direito à honra e à 
intimidade do indivíduo  Relato que não se ateve ao caráter 
informativo e de esclarecimento acerca dos possíveis transtornos 
ocorridos  Comentários com o fito de denegrir a imagem da autor 
perante o circulo social existente -  Verificação de abalo à imagem 
e à honra do autor - Dano moral configurado  Indenização devida 
 Arbitramento por prudente critério do julgador, levando-se em 

conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 
como as peculiaridades do caso - Fixação em R$ 15.000,00 (cinco 
mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e 
proporcionalidade ao dano sofrido que se mostra razoável e em 
consonância com a regra do artigo 944 do Código Civil - Sentença 
mantida  Recursos improvidos. 

Cuidam-se de Apelações interpostas contra r. sentença 

(fls. 54/58) proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito, Doutor André 

Gonçalves Souza, em autos de ação de Reparação por Danos Morais, que 

julgou procedente o pedido, condenando o réu a pagar em favor do autor R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, contados do 

arbitramento, além do pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ressalvada 

a condição de beneficiário da justiça gratuita (Lei n. 1060/50). 
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Os embargos de declaração opostos as fls. 61/64, foram 

rejeitados (fls. 73/75).  

Inconformado, apelou o réu (fls. 65/72). Sustenta que não 

quis ofender a honra do autor e sim defender a associada totalmente 

desprovida de cuidados naquela situação. Acrescenta que foi vítima da 

situação vivenciada, eis que foi suspenso por trinta dias pelo Clube 

Recreativo, e consequentemente teve seu acesso bloqueado durante o verão 

em função das palavras utilizadas em momento de inconformismo 

caracterizando punição ao Associado, ora apelante.

Prossegue dizendo que a conduta do Clube Recreativo foi 

justa ao decidir penaliza-lo, restringindo-o de frequentar o Clube Recreativo, 

todavia, mantida a r. sentença estaria enriquecendo o autor, uma vez  que já 

sofreu penalidade pelas palavras usadas de forma indevida.  Pugna pelo 

provimento do recurso, batendo-se pela improcedência da ação.

O recurso foi recebido pelo r. despacho de fl. 78 e 

respondido às fls. 81/88.

De igual modo, apelou o autor de forma adesiva (fls. 

89/97). Busca a reforma parcial da r. sentença guerreada, especificamente 

com relação ao montante arbitrado a título de indenização. Entende ser 

absolutamente inexpressivo o valor fixado (R$ R$ 15.000,00), estando aquém 

da razoabilidade e proporcionalidade, do ponto de vista pedagógico que tem a 

indenização.

O recurso adesivo foi recebido pelo r. despacho de fl. 98. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 100/112.

É o relatório.

Os recursos não comportam provimento.

O autor ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, 
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que teve sua honra abalada por comentários vexatórios e desairosos dirigidos 

a ele pelo réu, por meio de publicação e comentários na rede social 

denominada “Facebook”. O motivo de tais ofensas teria sido o evento 

ocorrido no dia 17/12/2013, quando o autor ministrava aulas de 

hidroginástica na piscina do Clube, quando uma senhora começou a entrar na 

água. O autor percebeu que a senhora estava acompanhada por sua filha e que 

não precisava de ajuda para entrar na piscina. Após esse fato, a aula 

transcorreu naturalmente, sem nenhum incidente. 

Informa que no dia seguinte, foi surpreendido quando foi 

chamado pelo Departamento Pessoal do Clube de Regatas Bandeirantes para 

explicar o que havia acontecido naquela aula. Naquele momento tomou 

ciência da publicação feita pelo associado requerido na conta da rede social 

“Facebook” do Clube - que pode ser acessada pelo endereço eletrônico 

https://.facebook.com/crbendeirantes, por qualquer pessoa independente de 

aceitação  chamando-o de “vagabundo e safado”, por não ter ajudado uma 

senhora a descer a escada e entrar na piscina.   

Dando solução aos requerimentos deduzidos na inicial, a 

r. sentença decretou a procedência do pedido, que em sede de recurso de 

apelação deve prevalecer. 

Pois bem. Em sua defesa, o réu não negou a publicação 

do comentário, sustentando que procedeu assim em virtude do autor não ter 

ajudado uma senhora a descer a escada e entrar na piscina. Prosseguiu 

dizendo que já punido pelo Clube Recreativo, sendo obstada sua entrada no 

mesmo ante a suspensão recebida.     

Como bem observou o d. Magistrado prolator da r. 

sentença: “Primeiramente, não se confunde o ressarcimento ao dano moral 

sofrido pelo autor, que se busca nestes autos, com as penalidades que o réu 

https://.facebook.com/crbendeirantes
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diz ter sofrido por parte do clube, por infringência ao Estatuto. Uma 

penalidade não compensa a outra, tampouco elimina-a. É que o clube pode, 

na seara de sua competência, tomas as medidas que achar conveniente frente 

aos associados, por violação ao seu regulamento, o que em nada influencia 

no caso aqui posto.”    

Disto isto, a pretensão do autor no caso em análise mostra-

se fundamentada na conduta do réu que violou o direito à honra e à 

intimidade (art. 5, X, CF), diante do excesso cometido, chamando-o de 

“vagabundo e safado”, bem como genericamente amparado nos artigos 186 e 

187, ambos do Código Civil.

Nas situações em que há troca recíproca de ofensas, quer 

em ambiente físico, quer em meio virtual, é recomendável a identificação de 

certa gravidade do fato para a configuração do dano moral. No calor da 

discussão, as pessoas são capazes de lançar injúrias, fundadas ou não, as 

quais, por si somente serão capazes de gerar o dever de indenizar caso se 

verifique uma situação de constrangimento ou vexatória capaz de abalar a 

imagem ou a honra de quem se diz ofendido, diante das circunstâncias do 

caso analisadas em concreto. 

Com efeito, na prova documental acostada aos autos (fl. 

13) é possível verificar que o réu, no dia 18/12/2013, publicou comentários 

que expôs o autor de forma vexatória e humilhante perante todas as pessoas 

que acessam a conta da rede social “Facebook” do Clube Recreativo, 

inclusive os “colegas” da mesma profissão, já que o autor se qualifica como 

professor de educação física e trabalha no mencionado Clube ministrando 

aulas de hidroginástica. 

Extrai-se da publicação, que o réu fez constar os seguinte 

comentário: 

“Esta é a segunda vez que me associo ao clube e, meu 
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Deus está pior que nunca...Hoje fui a piscina, não se via o fundo de tão turva a 

agua e não é a primeira vez; estava por volta das 16h começando uma aula de 

hidroginástica e fiquei indignado, quando uma senhora bem idosa tentava descer 

a escada da piscina e o VAGABUNDO que estava instruindo, não foi capaz de 

ajudar a senhora a descer a escada para participar da aula e foi amparada por 

outras duas senhoras, e o cara olhando de fora...sabe esta safado que só esta 

empregado porque esta velhinha sem valor aos olhos dele deve se associada a 

muitos anos e sustenta empregos e mesmo assim não é tratada como deveria 

(...)”  

A reação do réu foi em virtude do autor  instrutor de 

hidroginástica - não ter ajudado uma senhora a descer a escada e entrar na 

piscina. 

Por outro lado, seu comentário sobre o autor é pejorativo, 

desairoso e desproporcional, ao ridicularizar publicamente, fazendo com que 

se sinta inferiorizado diminuído perante aqueles que acessam a rede social, 

claramente direcionado ao autor. 

É possível concluir, portanto, que a publicação 

acompanhada de comentários ofensivos inserida na rede social “Facebook” 

do Clube - que pode ser acessada pelo endereço eletrônico 

https://.facebook.com/crbendeirantes, por qualquer pessoa independente de 

aceitação  é exagerada, e capaz de causar danos de ordem moral do autor.

O réu permitiu que o destinatário dos comentários 

desairosos fosse facilmente identificado por todos que a eles tivessem acesso 

e/ou a qualquer tempo por qualquer pessoa que visitassem sua página na 

internet, ao passo que chamado pelo “Departamento Pessoal” do Clube de 

Regatas Bandeirantes para explicar o que havia acontecido naquela aula. 

Evidente, portanto, que as ofensas publicadas pelo réu 

tiveram o condão de macular a imagem e a honra do autor perante terceiros 

que acessam a rede social “Facebook” do Clube.

https://.facebook.com/crbendeirantes
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Os danos morais em hipóteses como a analisados são 

evidentes, e prescindem de comprovação direta. Decorrem dos próprios fatos 

demonstrados, que são reconhecidamente aptos a provocar sofrimento 

psicológico e grave abalo emocional, em decorrência dos efeitos negativos 

que os insultos e agressões terão sobre a imagem pública de suas vítimas. 

Em hipóteses semelhantes já decidiu este Egrégio

Tribunal:
9084705-60.2009.8.26.0000 Apelação / Responsabilidade 
Civil 
Relator(a): Fábio Podestá 
Comarca: Santos 
Órgão julgador: 5ª Câmara 
de Direito Privado 
Data do julgamento: 
20/03/2013 
Data de registro: 
21/03/2013 
Outros números: 
006.25.170470-0 
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO 
MORAL - Ofensas perpetradas a honra e imagem da 
autora em comunidade do "Orkut"  Conteúdo 
ofensivo das mensagens e dever de indenizar 
caracterizados - Prova documental suficiente para 
demonstração do ato ilícito - Valor da indenização 
arbitrado com proporcionalidade e razoabilidade - 
Sentença de procedência mantida - Recurso improvido. 
(realces não originais).

0016624-67.2012.8.26.0564 Apelação / Indenização por Dano 
Moral 

Relator(a): 
Alexandre Lazzarini 

Comarca: São 
Bernardo do Campo 

Órgão julgador: 6ª 
Câmara de Direito 
Privado 
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Data do 
julgamento: 
18/04/2013 

Data de registro: 
18/04/2013 

Ementa: 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. 1. Sentença que 
julgou procedente a ação indenizatória movida pela apelada, para 
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, 
arbitrada em R$ 6.220,00. 2. 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. Apelação 
da ré não provida. (realces não originais).

A garantia constitucional (art. 5º, IV) da liberdade de 

expressão não foi exercida dentro de seus estritos limites, porquanto feriu a 

inviolabilidade da honra e da imagem do indivíduo (art. 5º, X, CF), 

merecendo aqui ser reparada.

Não se cogite de afastar a responsabilidade do apelado, 

ante a falta de “animus calumniandi” ou “animus nocendi”, pois o 

comportamento adotado pelo réu evidencia tal conteúdo e extrapola a 

intenção de apenas se referir a fatos verídicos. Houve muito mais que o mero 

intuito de relatar o acidente ocorrido com imparcialidade e no sentido de 

informar com quer fazer crer. O conteúdo da publicação, bem como as 

declarações ali ofertadas, a evidência, extrapola os limites da liberdade de 

expressão.
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A reparação pelo dano é conseqüência da prova 

inequívoca do abalo moral, que como resultado prático deve gerar o 

descrédito do autor no seu meio social, cumprindo anotar, ainda, que é 

necessário que se torne absolutamente certo, induvidoso, que entre a conduta 

da ré e o prejuízo alegado pelo autor, exista nexo de causalidade, o que é o 

caso dos autos, pelo já exposto.

A sensibilidade moral do autor pôde alcançar a pretensão 

indenizatória que reclama na inicial, cujo valor arbitrado (R$ 15.000,00) 

atentou à particularidade do caso em questão, ficando por conta disso 

mantido, não havendo que se falar em majoração, tampouco em redução da 

condenação, pretendida pelos litigantes. 

Isto posto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos.

SALLES  ROSSI

                                                                      Relator


		2015-08-07T16:07:47+0000
	Not specified




