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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1020046-
91.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOICE CRISTINA 
HASSELMANN, é apelada LUIZA DE AGUIRRE NASSIF.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª 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 FRANCISCO 
LOUREIRO (Presidente), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.

São Paulo, 1º de dezembro de 2017.

Francisco Loureiro
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível no: 1020046-91.2017.8.26.0100

Comarca:  SÃO PAULO

Apelante:                 JOICE CRISTINA HASSELMANN     

Apelada:                   LUIZA DE AGUIRRE NASSIF 

VOTO No 32.269

INDENIZAÇÃO.  Danos morais. Matéria jornalística sobre 

manifestação política contra o Juiz Sérgio Moro na 

Universidade de Columbia, divulgada em rede social.   Menção 

equivocada de que a autora teria liderado tal manifestação. 

Autora que teve a imagem indevidamente associada a tal 

manifestação.  Violação a dever de veracidade da matéria 

jornalística.  Interesse público na divulgação de matérias de 

cunho político, desde que os fatos veiculados sejam precisos e 

verdadeiros.  Ação procedente.  Sentença mantida.  Recurso não 

provido.  

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. 

sentença de fls. 77/80 dos autos, que julgou procedente a ação indenizatória por 

danos morais ajuizada por LUIZA DE AGUIRRE NASSIF em face de JOICE 

CRISTINA HASSELMANN

Fê-lo a r. sentença porque entendeu que todos os fatos 

narrados pela autora na exordial restaram plenamente comprovados e 

incontroversos, mediante a confissão expressa da ré em sua contestação. 

Observou que a notícia publicada a respeito da autora é 

inverídica, consoante expressamente reconhecido pela ré na contestação. Isso 
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porque a autora não estava presente e não liderava a manifestação realizada 

contra o juiz Sérgio Moro em Nova York. Assim, julgou procedente o pleito 

indenizatório, condenando a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) em razão dos danos morais que causou, além das custas processuais e 

honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignada recorreu a ré alegando, em breve síntese, 

que, de fato, na qualidade de jornalista, reproduziu matéria publicada pela Folha 

de São Paulo acerca da atuação do juiz Sérgio Moro na condução judicial da 

Operação Lava Jato e, que informou que a autora estava em Nova York liderando 

manifestação política contra o aludido magistrado. 

Ressalta, ainda, a ré que ato contínuo, reconhecendo o 

equívoco da notícia, no dia seguinte que foi veiculada, excluiu a postagem e 

disponibilizou na mesma rede social direito de resposta da autora  subscrito por 

seu pai, o jornalista Luiz Nassif -, com objetivo de esclarecer o equívoco que 

provocou.

O recurso foi contrariado (fls. 109/119).

É o relatório.

2.  O recurso não comporta provimento, e a bem lançada 

sentença proferida pelo Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho se mantém por 

seus próprios fundamentos.

        É fato incontroverso que a notícia veiculada pela ré em 

sua conta do Facebook e, posteriormente, replicada em diversas outras redes 

sociais, equivocou-se ao informar que estava em Nova York liderando 

manifestação política contra o juiz Sérgio Moro ocorrida em 07 de fevereiro de 

2.017.

Assevere-se que o fato de a ré ter excluído a postagem 

inverídica veiculada por ela em sua rede social, assim que percebeu que se 
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tratava de matéria inverídica, não exclui o dever de indenizar a autora, muito 

embora possa abrandá-lo.  

O fato é que a ré, ao divulgar matéria jornalística 

inverídica, associando indevidamente ato político ao nome da autora, sem tomar 

o devido cuidado e precaução, causou dano moral indenizável, por violar o direito 

à imagem e bom nome alheios.  

        O fato objeto da matéria jornalística foi inverídico e 

precipitadamente divulgado. É incontroverso que a autora não foi estava no local 

em que ocorreu a manifestação política contra o magistrado Sérgio Moro, 

tampouco liderou tal ato.

Consoante restou comprovado nos autos e, sobretudo, 

admitido pela própria ré, na realidade quem liderou a aludida manifestação 

política foi terceira pessoa.

 3. Evidente que não se exige do jornalista o mesmo 

rigor e aprofundamento no exame das provas que devem ter as autoridades 

policiais e judiciárias, sob pena de inviabilizar o jornalismo político, que tantos 

benefícios presta à sociedade. 

Isso, porém, não isenta o jornalista do dever de ser 

reto e veraz, de checar suas fontes, de apurar a procedência dos fatos, de pesar 

evidências, evitando a todo custo a divulgação precipitada de fatos delituosos que 

possam prejudicar a vida e a reputação de pessoas indevidamente citadas 

(Cláudio Luiz Bueno de Godoy, A Liberdade de Imprensa e os Direitos da 

Personalidade, Atlas, p. 91).

4. No caso concreto, a notícia de efetivo interesse 

público era o acontecimento de uma manifestação política contra o magistrado 

Sérgio Moro em Nova York, ocasião em que ele ministrou uma palestra na 

Universidade de Columbia. 
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A ré atribuiu à autora a liderança de tal manifestação, 

porém, a apelante estava em São Paulo quando referida manifestação ocorreu 

que, na realidade, fora encabeçada por outra pessoa de nome semelhante  

Luiza Nassif Pires.

Note-se que tais fatos já eram de pleno conhecimento da 

requerida, que ao perceber que a matéria jornalística veiculada fatos inverídicos, 

decidiu excluí-la de sua rede social e publicar direito de resposta escrito pelo pai 

da autora, o jornalista Luiz Nassif. 

   Isso, porém, não apaga o ilícito já consumado e nem 

elimina o dano causado à autora. 

 Na lição de Antonino Scalise, com base na 

jurisprudência italiana, a informação jornalística é legítima se preencher três 

requisitos cumulativos: o interesse social da notícia, a verdade do fato narrado e 

a continência da narração (apud Luis Gustavo Grandinetti Castanho de 

Carvalho, Direito de Informação e Liberdade de Expressão, Renovar, 1.999, 

p. 235/236). Faltaram os dois últimos requisitos, quais sejam, a verdade do fato 

narrado e a continência da narração.

No dizer de Ramón Daniel Pizarro, a violação à honra, à 

intimidade, à privacidade da pessoa pelos meios massivos de comunicação é a 

princípio ato antijurídico, salvo se demonstrada causa de justificação. Cabe ao 

órgão de imprensa demonstrar que a violação guarda harmonia com os fins 

perseguidos pelo ordenamento jurídico e é por ele autorizado e aprovado 

(Responsabilidad civil de los médios massivos de comunicación. Danos por 

noticias inexactas ou agraviantes, 2ª. Edição Hamurabi, p. 204). Parece claro 

que aquele que alega ter causado dano a outrem no exercício regular de direito é 

que deve demonstrar esse exercício e essa regularidade.

6. Óbvia a ofensa à honra e ao bom nome da autora pela 

notícia leviana, veiculada em rede social do Facebook pela autora e, 
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posteriormente, replicada por diversas outras redes sociais.

Evidente que a autora ter seu nome associado a uma 

manifestação política contra um magistrado que atua na Operação Lava Jato e, 

sobretudo, a classificando como líder de tal evento político pode ofender seu bom 

nome e o conceito perante a população em geral e seus colegas de trabalho, ou 

ao menos perante o seu meio social. 

 Reconhecido, portanto, o dever indenizatório, resta 

analisar o valor da reparação.

        A fixação do valor do dano moral deve levar em conta 

suas funções ressarcitória e punitiva. Na função ressarcitória, olha-se para a 

vítima, para a gravidade objetiva do dano de que ela padeceu (Antônio Jeová 

dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62).

 Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, 

olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização represente advertência, 

sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento (Carlos Alberto Bittar, 

Reparação Civil por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos 

Extrapatrimoniais, ps. 186/190).

Da congruência entre as duas funções é que se extrai o 

valor da reparação. A quantia equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

fixada na sentença, mostra-se adequada. Leva em conta, a erronia da matéria 

que a autora, à qual indevidamente se imputou a liderança de manifestação 

política, não se encontrava no local em que ocorrera o evento.

Majoro os honorários para 18% sobre o valor da 

condenação. 

Nego provimento ao recurso.

FRANCISCO LOUREIRO
Relator 
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