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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1128793-43.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
RENATO BIGNAMI, são apelados FUNDAÇÃO THEATRO 
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, JOSE LUIZ HERENCIA e JOHN 
LUCIANO NESCHLING.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento 
ao recurso. V. U, sustentou oralmente o Ilmo Dr. Pedro Igor Mantoan.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores CRISTINA COTROFE (Presidente) e LEONEL COSTA.

São Paulo, 28 de setembro de 2016

ANTONIO CELSO FARIA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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ACF nº 3033/2016

8ª Câmara de Direito Público

Apelação nº 1128793-43.2014.8.26.0100

Comarca de São Paulo

Apelante: Renato Bignami

Apelados: Fundação Theatro Municipal de São Paulo e outros

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por 
danos materiais e morais. Responsabilidade 
civil. Declarações realizadas por meio de rede 
social. Manifestações que não extrapolaram o 
direito à liberdade de pensamento e expressão 
(art. 5º, IV e IX, da CF). Ausente o dolo 
específico e o conteúdo ofensivo à reputação 
alheia, esvazia-se a caracterização de 
injúria/difamação e, como consequência, a 
pretensão de reparação dos supostos danos 
causados, bem como os pedidos de obrigação de 
fazer e não fazer. Sentença de improcedência 
mantida. Recurso Improvido.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos materiais e morais ajuizada por Renato 

Bignami em face de Fundação Theatro Municipal de São Paulo, 

José Luiz Herencia e John Luciano Neschling.

Alega o autor que, como auditor fiscal do 

trabalho, participou de procedimento de investigação para 

verificar a regularidade do regime de contratações e de 

demissões no Theatro Municipal de São Paulo, e que se 

surpreendeu ao descobrir, no perfil institucional do Theatro 

Municipal de São Paulo, na rede social “Facebook”, uma “nota 

de esclarecimento”, assinada pelos corréus John Neschiling e 
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José Luiz Herencia, a respeito de uma reportagem publicada no 

jornal “O Globo”, em que, supostamente, os corréus teriam feito 

acusações inverídicas e sem fundamento contra o autor e seu 

supervisor, Antonio Medeiros.

Segundo o requerente, a referida “nota de 

esclarecimento” faria afirmações na tentativa de deslegitimar seu 

trabalho como servidor público, dizendo que seria servidor 

nomeado por cargo de confiança, além de associá-lo a interesses 

políticos “mediante insinuação injustificada”, pelo qual seria a 

fonte anônima da matéria publicada no jornal “O Globo”, e, 

portanto, teria “vazado” informações sigilosas.

Requer seja determinada a suspensão da 

publicação em todos os meios em que se encontre a “nota de 

esclarecimento”, com arbitramento de multa diária, em caso de 

descumprimento da medida. Além disso, requer a condenação 

dos réus ao pagamento de indenização por dano material e moral; 

a publicação de “nota de retratação” e que se abstenham os réus 

de divulgar “nota de esclarecimentos” ou qualquer outro texto ou 

declaração atentatórios à imagem do autor (fls.01/15).

O pedido de antecipação de tutela foi 

indeferido (fls.28/29).

Emenda à inicial para alteração do valor da 

causa (fl.32).

Na contestação, os corréus John Neschling e 

José Luiz Herencia aduzem, em suma, a inépcia da petição 
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inicial quanto à existência de danos materiais; a inexistência de 

animus difamandi e/ou injuriandi e de de danos ao 

nome/imagem do autor; e não ser cabível indenização quando o 

direito de expressão / informação ocorre sem abuso, no 

exercícios regular do direito assegurado pela Constituição (fls. 

61/84).

Contestação do Theatro Municipal de São 

Paulo às fls. 120/127 alegando a ausência de comprovação do 

dano material, a inexistência de animus difamandi e/ou 

injuriandi, e que a “nota de esclarecimento” seria de 

responsabilidade de seus subscritores. Além disso, impugna, por 

negativa geral, todos os argumentos trazidos pelo autor.

Réplica às fls. 160/167.

A sentença de fls. 188/194 julgou 

improcedente a ação, condenando o autor a arcar com as custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

fixados em R$1.000,00 para cada réu.

Apela o autor requerendo a inversão do 

julgado (fls.198/2013). O recurso foi recebido nos seus regulares 

efeitos (fl.216).

Contrarrazões às fls. 223/239.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se 

manifestar nos autos (fl.243).

É o relatório.

Primeiramente, com relação ao corréu José 
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Luiz Herencia, tendo em vista a renúncia de seu patrono à fl. 

218, tem-se que, apesar das diversas tentativas desse relator de 

tentar intimá-lo para constituição de novo advogado (fl.249 e 

fl.254) nos endereços constantes dos autos, o réu mudou de 

endereço e, descumprindo o dever imposto pelo parágrafo único 

do art. 274, não comunicou o ocorrido no processo. Assim, 

considera-se válida a intimação feita pelo oficial de justiça 

(fls.259/260). Ressalte-se, no entanto, ter sido comprovado pelo 

patrono que havia feito a comunicação da renúncia ao seu cliente 

(fls.219/222).

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos materiais e morais, na qual o autor 

pretende a condenação dos réus à publicação de “nota de 

retratação”; a que se abstenham de divulgar “nota de 

esclarecimentos” ou qualquer outro texto ou declaração 

atentatórios à honra do autor; e ao pagamento de indenização 

pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido em razão de 

críticas veiculadas na página institucional do corréu Theatro 

Municipal de São Paulo na rede social “Facebook”, assinada 

pelos demais corréus (fls.21/27).

Pois bem. Analisando rigorosamente os 

autos, bem como os fatos que deram origem à demanda, não há 

como se acolher a pretensão do autor.

Veja-se, abaixo, a passagem da “nota de 

esclarecimento” que remete ao autor:
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“Em nossa avaliação, a Superintendência do 

Ministério do Trabalho, nas pessoas dos senhores 

Luiz Antonio Medeiros (Superintendente) e do 

auditor fiscal Renato Bignami (este é o nome da 

fonte “anônima” do jornalista Flávio Freire, um 

servidor nomeado por Medeiros em um cargo “de 

confiança”), agiram de maneira pouco institucional 

e desrespeitosa com a Fundação Theatro Municipal 

de São Paulo” (fl.23).

Ainda que o demandante pretenda dar aos 

fatos cunho diverso, não se pode dizer que a postagem e crítica 

feita pelos réus configurem danos, porquanto inexistente 

violação aos direitos da personalidade do autor.

A Constituição da República assegura, com 

caráter fundamental, o direito à liberdade de expressão e à 

manifestação do pensamento, conforme seu artigo 5º, IV e IX, 

medidas pertinentes ao funcionamento da democracia, dando 

ensejo à livre circulação de ideias.

E, no caso em apreço, constata-se que houve 

o exercício da liberdade de expressão e do livre pensamento. 

Ainda que os réus citado o nome do autor, do teor do 

comunicado não se colhe qualquer ferimento à honra, subjetiva 

ou objetiva, do demandante. Os réus explanaram sua opinião e 

sua versão dos fatos que teriam originado a reportagem do jornal 

“O Globo”.
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No mais, verifica-se que a r. sentença 

recorrida bem analisou a questão e merece confirmação por seus 

próprios e jurídicos fundamentos, a teor do artigo 252 do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, que assim dispõe: “nos recursos em geral, o relator 

poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão 

recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-

la”.

Reportamo-nos, abaixo, a um trecho da 

fundamentação da r. sentença que sumariza o presente caso:

“A publicidade da postagem é presumida está 

configurada, eis que realizada em rede social. 

Contudo, não se verifica a existência dos outros dois 

elementos essenciais para configurar a difamação. 

Os fatos atribuídos ao autor não causam desprezo 

público, configurando, se muito, mera crítica dentro 

dos padrões de razoabilidade, albergado pelo 

direito de liberdade de expressão. Em verdade, o 

desvirtuamento dos objetivos institucionais da 

Superintendência do Ministério do Trabalho é 

atribuído tão somente ao Sr. Luiz Antonio Medeiros. 

Ou seja, a discussão sobre possíveis motivações 

políticas por trás da atuação do Ministério do 

Trabalho atinge níveis institucionais, não 

configurando ofensa direta à reputação do autor. 

Quanto à condição de ocupar cargo de confiança, 

tal fato não constitui fato ofensivo à honra de 

qualquer pessoa, sendo certo que o cargo de 
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confiança é previsto em nosso ordenamento jurídico, 

a exemplo do art. 37, II, da CF/88. Por fim, a 

imputação de conduta “desrespeitosa” e “pouco 

institucional” tampouco configura ato atentatório à 

reputação do autor. Observa-se que a publicação 

inclusive ressalte o caráter subjetivo em tal análise, 

ao introduzir o parágrafo “em nossa avaliação. 

Quanto ao dolo específico, verifica-se que a 

publicação tem finalidade diversa - foi elaborada 

como resposta à reportagem que circulou no jornal 

“O Globo”. As críticas encontradas no corpo do 

texto, quando mais severas, são direcionadas ao Sr. 

Luiz Antonio Medeiros, figurando o autor como 

mero coadjuvante, cuja atuação é subordinada ao 

Chefe da Superintendência. Ausente o dolo 

específico e o conteúdo ofensivo à reputação alheia, 

esvazia-se a caracterização de difamação e, como 

consequência, a pretensão de reparação dos 

supostos danos causados, bem como os pedidos de 

obrigação de fazer e não fazer. Conclui-se, pois, que 

a manifestação impugnada, realizada pelos réus, 

não extrapola o direito de liberdade de expressão”. 

(fls. 192/193)

Assim, na situação em apreço, não se vê 

violação a direito personalíssimo, não cabendo indenização, seja 

por dano material ou por dano moral, ou mesmo a condenação 

dos réus à suspensão da publicação da “nota de esclarecimento” 
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ou à obrigação de publicação de “nota de retratação”.

Ante o exposto, nega-se provimento ao 

recurso.

Antonio Celso Faria

Relator
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