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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1044037-60.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante 
ANDRE ERNESTO MINGHETTI, é apelado DARIO JUNIO PASSARINI.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª 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 ALVARO PASSOS 
(Presidente sem voto), ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JÚNIOR E JOSÉ CARLOS 
FERREIRA ALVES.

São Paulo, 14 de dezembro de 2016.

Giffoni Ferreira
Relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 1044037-60.2016.8.26.0576

APELANTE: ANDRE ERNESTO MINGHETTI 

APELADO: DARIO JUNIO PASSARINI

COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

JUIZ: DOUGLAS BORGES DA SILVA

AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

VOTO Nº 16478

DANO MORAL – INDENIZAÇÃO – COMENTÁRIOS EM 
GRUPO DO WHATSAPP – MERAS CRÍTICAS DIRIGIDAS À 
ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO AUTOR – LIMITES DO 
DIREITO DE EXPRESSÃO NÃO ULTRAPASSADOS – 
PREJUÍZO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – 
RECURSO NÃO PROVIDO.       

Cuida-se de Apelação Cível exprobando a R. sentença de fls. 

68/71, que houve por improcedente o feito em que o Autor buscava indenização por 

supostos danos morais, em razão de críticas ao seu desempenho profissional em conversas 

no grupo do aplicativo whatsapp de que participava.

Apela o vencido, alegando a caracterização do prejuízo 

passível de reparação, tendo em vista a ofensa à imagem pessoal e profissional do Autor na 

condição de policial, pugnando pela reforma da decisão e a inversão dos ônus da 

sucumbência.

Recurso bem processado; respondido. 

Esse o breve relato. 

Com efeito, a R. sentença deu a exata solução à lide, e merece 

prevalecer.

Deveras, não havia mesmo de se cogitar da procedência do 

feito; em verdade, não se infere dos comentários postados no grupo nenhuma ofensa à 
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honra ou à imagem do Apelante.

O que se denota é que foram narrados, pelo Apelado, alguns 

fatos ocorridos no cotidiano dos policiais, e tecidas críticas à atuação do colega que, 

conquanto proferidas de forma grosseira, não ultrapassaram os limites de seu direito de 

expressão.

Nesse passo, a posição do Apelante não se sustenta, pois que 

fragílima, e emerge dos autos a sensibilidade exacerbada do Autor, evidenciada com o 

desalforjar do pleito; mas o que se revelou mesmo foi mero ato corriqueiro 

consubstanciado no desentendimento entre colegas de profissão, com visões diversas sobre 

o trabalho, que não teve o condão de fazer exsurgir a tal dor moral e a lesão ao complexo 

valorativo da pessoa humana. 

A ofensa para ensejar indenização há que ser de tal modo 

séria que provoque dor, frustração e humilhação  e aqui isso estava mesmo longe de 

ocorrer  pelo que de prestigiar-se a solução localizada em Primeiro Grau  o que se faz à 

luz do Artigo 252 do Regimento Interno desta Centenária Corte.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. 

                       L.B. Giffoni Ferreira 
 RELATOR

                                                     Assinatura Eletrônica
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