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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0028930-
91.2011.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ROBERVAL 
LOPES, é apelado PAULO SERGIO DA SILVEIRA LEITE.

ACORDAM, em 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 Exmos. Desembargadores 
ALVARO PASSOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E JOSÉ 
CARLOS FERREIRA ALVES.

São Paulo, 22 de novembro de 2016.

GUILHERME SANTINI TEODORO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0028930-91.2011.8.26.0309

Comarca: Jundiaí 

APTE: Roberval Lopes

APDO: Paulo Sérgio da Silveira Leite

 

Voto nº 4133

RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral. Ofensas em 
rede social. Inocorrência. Insatisfação e crítica por dívida 
não paga. Mensagens relativas a fato verdadeiro. 
Inexistência de difamação. Ação improcedente. Apelação 
não provida.

Da respeitável sentença de relatório adotado de 
improcedência de ação de reparação por danos morais o autor apela porque 
o réu o difamou em rede social (“facebook”), chamando-o de “caloteiro”, 
pessoa voltada a “sacanear as pessoas”. 

Há resposta.

É o relatório, em essência.

A ação é mesmo improcedente, como bem 
concluiu a respeitável sentença.

Não se controverte quanto ao motivo da 
discussão, que foi uma antiga dívida não paga pelo autor, vinculada ao fato 
de este último, em sua página na rede social, falar de Deus, suas leis e a 
Bíblia.

O réu, sentindo-se traído pelo autor, -- que era 
seu amigo fraterno e não pagou o empréstimo, circunstâncias igualmente 
incontroversas, ressaltou a incoerência entre a conduta do autor e sua fala. 
Disse o réu: “é fácil falar de Deus, o difícil é seguir suas leis. “Reflita isso”, 
caloteiro” (sic).

Depois da resposta do autor, salientando que o 
réu tinha acabado de perder a razão (o que indica que, de fato, a antiga 
dívida entre amigos não foi honrada), disse o réu: “você me chama de 
amigo, amigo não faz a sacanagem que você fez. E aonde começa sua 
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razão?” (sic). 

O autor redarguiu: “quando acabou a sua hoje...” 
(sic) e o réu arrematou: “a sua razão é sacanear as pessoas, o Rodolfo do 
telhado tem a mesma opinião, e não vou mais perder meu tempo com 
pessoas como você, a vida cuida disso” (sic).

Verifica-se, nesse contexto, que o réu não ofendeu 
o autor, mas externou crítica, desabafo ou insatisfação pelo fato de o autor 
não honrar sua dívida com o amigo e, nada obstante, falar de Deus, suas leis 
e a Bíblia.

Afinal, o fato era verdadeiro (não pagar dívida 
com amigo) e “caloteiro” é expressão que designa o mau pagador. 
“Sacanear” ou “fazer sacanagem” são expressões populares vinculadas a 
uma conduta incorreta ou imoral, como a do autor, que não pagou dívida 
com o réu, seu amigo fraterno, e fala de Deus, suas leis e a Bíblia 
publicamente, na mesma rede social.

Apesar de se cuidar de expressões deselegantes, o 
contexto não revela intuito de ofender, mas sim de criticar de forma dura, 
direta e enfática, em tom de indignação ou desabafo, tudo com base em fato 
verdadeiro. A dívida, ainda que estivesse prescrita, encerrava obrigação 
natural.

Oportuno ressaltar que a menção a um terceiro 
(Rodolfo do telhado) parece indicar que o autor também não pagou dívida 
perante outrem e que não se instaurou, com a réplica, controvérsia sobre 
outra circunstância descrita pelo réu, a dizer com o fato de que o autor 
caçoou dele nas vezes em que pediu o pagamento do empréstimo.

Assim, havia grave desavença entre as partes, 
com ressentimento por amizade traída, o que fez com que o réu travasse a 
discussão com o autor por fato verdadeiro, externando sua crítica mediante 
emprego de palavras diretas e enfáticas, sem o imaginado caráter ofensivo.

A propósito, em caso semelhante sobre 
publicação considerada difamatória na mesma rede social, esta 2ª Câmara de 
Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador Decano JOSÉ CARLOS 
FERREIRA ALVES, teve oportunidade de decidir que [...] à época da postagem 

realizada pela ré no Facebook a autora era sua devedora. [...] Assim, não há falar em 

difamação se o conteúdo da mensagem publicada era verdadeiro (AP 
0013611-66.2013.8.26.0001, j. 23/2/2016).

A justa orientação adotada no precedente em 
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questão há de prevalecer igualmente neste caso, razão pela qual a 
respeitável sentença bem dirimiu a controvérsia, não comportando nenhum 
reparo.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.  

GUILHERME SANTINI TEODORO
Relator
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