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EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REDE SOCIAL. COMENTÁRIOS.
LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. LIMITES. ATO ILÍCITO. DANOS
MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO  INDENIZATÓRIO.QUANTUM
IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. DEVER DE RETRATAÇÃO MANTIDO. INAPLICÁVEL O DIREITO AO
ESQUECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em
parte o pedido formulado na inicial, para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 2.000,00 a favor da parte autora, determinado ainda a retratação pública na rede social e
abstenção de realizar novas publicações com ofensas dirigidas à parte autora. Em seu recurso a parte ré
alega que é pesquisador de temas que envolvem questões raciais. Defende que as postagens decorreram
da livre manifestação do pensamento. Aduz a inexistência de danos morais e que a postagem foi excluída.
Afirma que deve prevalecer o direito ao esquecimento e defende a impossibilidade de retratação pública.
Pugna pela condenação da parte recorrida por litigância de má-fé e requer o indeferimento da gratuidade
de justiça. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados.
Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo regular ante a gratuidade de justiça concedida (ID
2704875). As contrarrazões foram apresentadas (ID 2704877).

III. Inicialmente, destaco que a liberdade de manifestação de pensamento é garantida pela Constituição
Federal, entretanto tal direito não é absoluto, na medida em que também está assegurado o direito à honra.

IV. Na espécie, é incontroversa a discussão virtual entre as partes decorrentes de postagem feita pela parte
recorrida na rede social Facebook. A controvérsia, cinge-se, a saber, se houve excesso ou ofensas
proferidas pela parte recorrente.

V. Compulsando detidamente os autos, especialmente o conteúdo da discussão, observa-se que a parte
recorrente utilizou para se referir à parte recorrida em suas postagens as palavras, “racismo”, “ridículo”,



“racista” e “racistinha” (ID 2704717, 2704714, 2704736).

VI. Destaco ainda, que a parte recorrente em uma das postagens afirma “Te chamei de racista mesmo”
(ID 2704736). Da mesma forma, deve ser observado que tais excessos decorreram exclusivamente das
postagens realizadas pela parte recorrente que demonstrou claro interesse em perpetuar a discussão.

VII. Nestes termos, restou configurado o ato ilícito (art. 187, CC) e lesionado o direito de personalidade
da parte recorrida, impondo-se a reparação por danos morais. Precedente: (Acórdão n.1039151,
20160110857894APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017,
Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: 620/647)

VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve
como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela
parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à
reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz
pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as
condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua
repercussão.

X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como
suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem,
contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

XI. Da mesma forma, deve ser mantida a retratação da parte recorrente na rede social em atenção ao
direito de resposta, bem como atentando-se a contemporaneidade dos fatos que ocorreram entre maio e
junho de 2017.

XII. No mesmo sentido, não há que se falar em aplicação do “direito ao esquecimento”. Este se trata de
um direito autônomo de personalidade através do qual o indivíduo pode excluir, deletar ou impedir a
circulação de informações a seu respeito, quando tenha passado um período razoável de tempo desde a
coleta das informações, e desde que não tenham mais utilidade pública ou social ou não interfiram no
direito de liberdade de expressão, científica, artística, literária e jornalística, o que não se aplica às ofensas
proferidas pela parte recorrente na rede social.

XIII. A alegada litigância de má-fé não merece prosperar, uma vez que não se presume, exige prova
adequada e pertinente do dolo processual. Ademais, não se vislumbra nenhum dos motivos elencados no
art. 80 do CPC/2015, a justificar o pedido.

XIV. Por fim, o acesso aos juizados Especiais independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento
de custas, taxas ou despesas. Dessa forma, considerando que não houve recurso pela parte autora não há
que se falar em deferimento da gratuidade de justiça.

XV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da
condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.

XVI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

ACÓRDÃO



Acordam os Senhores Juízes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ALMIR ANDRADE DE FREITAS - Relator,
EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS - 1º Vogal e ARNALDO CORREA SILVA - 2º Vogal, sob a
Presidência do  Senhor Juiz ARNALDO CORREA SILVA, em proferir a seguinte decisão:
CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas
taquigráficas.

Brasília (DF), 22 de Novembro de 2017

Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei n.
9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS - Relator

Dispensado o voto. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei n.
9.099/95.

O Senhor Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz ARNALDO CORREA SILVA - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME


