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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1003152-12.2016.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante ROGÉRIO 
CONSTANTINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ ROBERTO ALVES 
PINOTTI.

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 no 1003152-12.2016.8.26.0347

Comarca: MATÃO

Juiz: ANA TERESA RAMOS MARQUES NISHIURA OTUSKI

Apelante: ROGÉRIO CONSTANTINO

Apelada: JOSÉ ROBERTO ALVES PINOTTI

VOTO Nº 32.290

DANO MORAL. Ofensas ao autor por meio da rede social 

Facebook. Imputações caluniosas e injuriosas. Requerido 

comprovadamente autor das ofensas. Publicações realizadas a 

partir de seu IP (Internet Protocol). Ausência de indícios 

consistentes de autoria por terceiros. Dever de indenizar por 

danos morais. Impropérios que ultrapassam o direito de crítica e 

de livre manifestação. Liberdade de expressão que não deve se 

sobrepor aos direitos fundamentais da honra e imagem. Critérios 

de fixação dos danos morais. Funções ressarcitória e punitiva. 

Quantum indenizatório mantido, à luz das circunstâncias do 

caso concreto. Recurso improvido.

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

sentença de fls. 520/530, que julgou procedente a ação indenizatória 

ajuizada por JOSÉ ROBERTO ALVES PINOTTI em face de ROGÉRIO 

CONSTANTINO, para condená-lo a indenizar danos morais no valor de R$ 

5.000,00 e arcar com honorários de 15% do valor da condenação.

Fê-lo a r. sentença, basicamente, sob o argumento de 
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que o réu comprovadamente é o responsável por diversas publicações 

caluniosas e injuriosas feitas na rede social Facebook contra o autor.

O provedor de acesso à internet identificou o terminal de 

acesso a internet do requerido como origem das publicações ofensivas 

realizadas contra o requerente.

Segundo o MM. Juiz, ainda que não tenha o requerido 

realizado as postagens, incumbir-lhe-ia controlar os acessos de seus 

prepostos a seus computadores. Ao não tomar esse cuidado, incidiu em 

culpa in vigilando. Da mesma forma, a responsabilidade por eventual 

invasão de hackers em seus computadores para publicação das ofensas 

deve-lhe ser imputada, pois era sua responsabilidade proteger suas 

estações contra ataques dessa espécie.

Sustenta o apelante, em síntese, que: i) não é o criador 

do perfil que fez as publicações injuriosas; ii) é mero preposto da empresa 

em cujos computadores foi criado o perfil; iii) teve seu sinal de internet 

invadido por hackers, que são provavelmente os verdadeiros autores das 

ofensas; iv) as testemunhas confirmam que o requerido jamais se conduziu 

com dolo ou culpa; v) não há prova de dano moral.

Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às fls. 

533/538, pede o provimento de seu recurso.

O apelo foi contrariado às fls. 542/547.

É o relatório.

1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

Em se tratando de demanda de natureza indenizatória, 

será legitimado a responder a demanda a pessoa a quem o autor atribui a 
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responsabilidade pelo evento danoso. Se o requerido é mesmo responsável 

ou não, trata-se de matéria de mérito, sem relação com as condições da 

ação.

No caso dos autos, o requerente atribui a 

responsabilidade pelos eventos danosos ao requerido, tendo em vista que 

as publicações ofensivas partiram de seus computadores. É o que basta 

para se verificar a legitimidade passiva.

Se é o requerido o verdadeiro responsável, trata-se de 

matéria atinente ao mérito da demanda, não às condições da ação.

Rejeito a preliminar suscitada.

2. O recurso não comporta provimento.

Em 21 de abril de 2.016, o perfil da rede social 

Facebook em nome de pessoa chamada Vagner Luís publicou diversas 

publicações caluniosas e ofensivas contra o autor, que é radialista na região 

de Matão e região (fls. 47/49).

Entre os vexatórios constantes das publicações, atribuiu-

se ao requerente a prática de “falcatruas”, “escapar de penhoras de 

execuções trabalhistas”, praticar “estelionato” e “atropelar e matar idoso” (fl. 

04). 

A fim de descobrir a identidade do ofensor, o requerente 

ajuizou pedido cautelar em caráter antecedente para compelir Facebook 

Serviços Online do Brasil Ltda. (fls. 24/43), que informou o endereço IP de 

onde se originaram as injúrias (fl. 207). Trata-se de terminal de acesso 

pertencente ao requerido, que é diretor de um jornal da região.

Por essa razão, o autor ajuizou a presente ação 
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indenizatória para demandar-lhe reparação dos danos morais, julgada 

procedente.

Sem opor a veracidade das publicações e se limitando a 

negar havê-las criado, insurge-se o réu contra a r. Sentença, mas razão não 

lhe assiste. 

3. Está comprovado que o requerido é o verdadeiro 

autor das publicações ofensivas.

A provedora de acesso à internet confirmou por ofício 

ao Juízo que o usuário do IP 187.94.238.166, que deu origem às ofensas, é 

precisamente o réu (fl. 204), que é concorrente do autor na área jornalística.

A conclusão é confirmada pela testemunha José Carlos 

Ferreira Gomes (fls. 457/462 e 480/485), perito criminal, que esclareceu o 

mecanismo pelo qual o usuário da internet é identificado pelo número de IP 

 Internet Protocol  e a baixa probabilidade de que outra pessoa, a partir 

de outros computadores, tenha se passado pelo requerido para fazer as 

publicações em seu computador.

Por outro lado, é absolutamente inverossímil a tese do 

requerido, segundo a qual um terceiro desconhecido publicou as ofensas a 

partir de sua conexão com a internet. O suposto ofensor poderia fazê-lo de 

onde estivesse, ocultando seu IP por meio dos inúmeros softwares com 

essa função postos à disposição. Não faz sentido que tenha procurado 

desnecessariamente se valer da conexão do autor para fazê-lo, e nem 

prova alguma a respeito da alegação.

Essa circunstância refuta a tese de que a autoria das 

ofensas deve ser atribuída a um “grande colaborador” de seu jornal, a quem 

solicitou posteriormente que as retirasse da rede social (fls. 297/300). Não 
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por acaso, o réu omitiu obstinadamente a identidade do suposto verdadeiro 

ofensor, e não explicou como as imprecações partiram de seus próprios 

computadores (fl. 298).

A testemunha José Aparecido Tomé Júnior procura 

vaga e confusamente confirmar essa tese defensiva, mas não elucida a 

inconsistência relativa à origem das ofensas a partir de computador do 

requerido (fls. 510/512). 

Contraditoriamente, depois o autor também alude a uma 

suposta invasão de seu computador por hackers, mas sem apresentar o 

menor indício desse evento. Ademais, persiste a inconsistência de sua tese, 

pois não se explica por qual razão um hacker invadiria seus computadores 

para publicar essas ofensas.

Nessas condições, tem-se por evidente que o requerido 

é o autor das ofensas dirigidas ao requerente.

4. A autoria das ofensas conduz à responsabilidade do 

requerido pelos danos daí resultantes.

Sua conduta foi manifestamente ilícita e configurou 

nítido abuso do direito de expressão.

Em tema de liberdade de expressão, a melhor doutrina 

é toda no sentido de que não há prevalência entre os direitos fundamentais 

de livre expressão, de um lado, e da honra, intimidade ou privacidade, de 

outro lado (Cláudio Luiz Bueno de Godoy, A Liberdade de Imprensa e 

os Direitos da Personalidade, Atlas, p. 65/85). 

A livre expressão do requerente é limitada pelo direito 

do autor a sua honra, de sorte que não se podem imputar-lhe fatos 

inverídicos ou de forma abusiva, a extrapolar os limites da crítica.
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O requerido poderia tranquilamente veicular as 

informações publicadas a respeito do requerente  atropelamento e morte 

de um idoso, a condenação criminal por estelionato e a prática de fraudes 

para evitar penhoras por credores trabalhistas  até mesmo de forma 

contundente, mas desde que fossem verídicas e em tom adequado.

O que se vê no caso concreto são imputações não 

comprovadas e veiculadas com claro intuito de lhe vulnerar a honra perante 

o público da rede social.

Claro que eventuais debates em redes sociais vêm 

acompanhadas de alguma exaltação, de comoção natural, que concede 

certa elasticidade ao direito de crítica.

Há um abismo, porém, entre criticar o requerente por 

qualquer razão e atribuir-lhe a prática de crimes e condutas desabonadores, 

especialmente se não puder demonstrar a verdade das imputações e se o 

fizer de forma excessivamente agressiva.

A linguagem adotada pelo requerido não se atém ao 

uso de figuras de estilo, ironia ou sarcasmo como estratégia para realçar a 

indignação. Prefere ofensas diretas, fugindo ao que se pode acobertar pela 

liberdade de crítica ou de reclamação do réu. Em outras palavras, 

descambou da crítica para a pura difamação e calúnia. 

É evidente que o requerido tem todo o direito de criticar 

o requerente, ainda que de forma contundente. Entretanto, afora algumas 

críticas admissíveis (qualidade das instalações e do serviço prestado), o réu 

foi além e descambou para calúnias e injúrias.

Multiplica o efeito danoso a publicidade do Facebook, 

via utilizada pelo réu para disseminar as ofensas, dando-a a conhecer a um 
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número indeterminado de pessoas.

5. Imperioso reconhecer também a configuração de 

danos morais.

A simples demonstração dos fatos narrados na petição 

inicial bastam para presumir os danos morais in re ipsa.

É evidente a ofensa à honra do requerente, que foi 

vítima de imputações não comprovadas e flagrantemente ofensivas.

Na esplêndida lição de Maria Celina Bodin de Moraes 

quando os atos ilícitos ferem direitos da personalidade, como a liberdade, a 

honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e 

intelectuais, a própria violação causa danos morais in re ipsa, decorrente de 

uma presunção hominis. Quando, porém, os efeitos da ação, embora não 

repercutam na órbita de seu patrimônio material, mas originam angústia, 

dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e 

emoções negativas, pode haver dano moral indenizável, se houver prova de 

sua intensidade em patamar superior ao dos aborrecimentos e dissabores a 

que todos se sujeitam a próprios da vida cotidiana (Danos à Pessoa 

Humana  uma leitura civil-constitucional dos danos morais, Renovar, 

Rio de Janeiro, 2.003, os 157/159).

A ofensa imposta ao requerente pelas publicações do 

requerido sem dúvida causam angústia com estatura suficiente a ensejar 

indenização. Os fatos tiveram intensidade suficiente para tipificar o dano 

moral indenizável, ultrapassando o patamar de mero desconforto típico da 

vida cotidiana.

6. Resta então a questão da quantificação dos danos 

morais, tarefa para a qual se deve levar em conta as funções ressarcitória e 
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punitiva da indenização.

Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a 

gravidade objetiva do dano 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).

No caso dos autos, as ofensas perpetradas pelo 

requerido afetam gravemente a honra e imagem do autor, especialmente 

porque ele é radialista e apresenta um programa de notícias. Nessas 

condições, sua credibilidade é afetada pelas imputações ofensivas, o que 

confere maior gravidade à conduta do requerido.

Diante do dano suportado pelo requerente e a 

reprovabilidade da conduta do requerido, reputo adequado o valor da 

indenização arbitrado em sentença, em R$ 5.000,00. A quantia é suficiente 

à reparação dos prejuízos de ordem extrapatrimonial causados e, 

principalmente, inibir a prática danosa.

Saliente-se que indenização menor poderia não cumprir 

a função de impedir a reiteração da conduta lesiva pelo requerido.

Repita-se, o réu poderia criticar livremente a requerente, 

mas com base em imputações verídicas e dentro dos limites da 

razoabilidade, flagrantemente violados no caso concreto.

7. Logo, por qualquer ângulo que se analise o 

inconformismo do requerido, inviável seu acolhimento.
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Apenas em observância ao disposto no art. 85, §§ 2º e 

11 do CPC/15, majoro os honorários devidos à representante do requerente 

para 20% do valor da condenação.

Nego provimento ao recurso. 

FRANCISCO LOUREIRO

Relator
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