
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000972707

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1024546-70.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante 
CHARLES TONNY NOVAIS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado 
DANILO GENTILI JUNIOR.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª 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 MIGUEL BRANDI 
(Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.

São Paulo, 14 de dezembro de 2017.

Luis Mario Galbetti
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 18432
Apelação nº 1024546-70.2015.8.26.0554
Apelante: Charles Tonny Novais Ferreira
Apelado: Danilo Gentili Junior
Origem: 7ª Vara Cível da Comarca de Santo André
Juiz: Márcio Benetti
Domingos

Responsabilidade civil  Pedido de indenização 
por danos morais  Autor que alega ter sido 
ofendido pelo réu em rede social  Autor que 
primeiro proferiu palavras ofensivas ao réu  Mera 
retorsão  Danos morais  Inocorrência. Recurso 
não provido.

1. Trata-se de apelação interposta contra 

sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de 

indenização por danos morais.

Alega o apelante: a) o apelado publicou 

texto no “Facebook” criticando o Partido dos Trabalhadores e afirmou 

que todos aqueles que defendem “cegamente” o governo são 

“chupadores de piroca”; b) seguiram-se comentários absurdos e 

violentos incentivados pelo ódio dispensado pelo apelado; c) discordou 

da construção teórica do apelado, asseverando que postagens 

meramente agressivas não teriam relevância; d) em resposta, o apelante 

afirmou ser o recorrente “chupador de pirocas”; e) em razão da 
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agressividade do réu foi alvo de comentários injuriosos; f) não bastasse 

a ofensa sofrida pelo apelante passou a ser perseguido em seu 

ambiente de trabalho e hostilizado por seus colegas; g) requereu a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, porém, seu 

pedido foi ignorado, ocorrendo cerceamento de seu direito de defesa; h) 

pretendia comprovar o nexo de causalidade entre a injuria praticada pelo 

apelado e os “danos intrínsecos que  sofreu por seus colegas de 

faculdade e de trabalho”; i) há sensível diferença entre o direito de livre 

manifestação e a prática de ato ilícito.

2. A prova constante dos autos é suficiente 

ao julgamento, não ocorrendo o alegado cerceamento de defesa.

De início, ressalto serem irrelevantes 

eventuais dissabores encontrados no ambiente profissional ou 

acadêmico do autor que sejam decorrentes de atos de terceiros, 

justamente, por não serem imputáveis ao réu.

Ao que consta da discussão havida entre 

as partes, antes da resposta em que o réu nomeia o autor de “chupador 

de rola”, o réu foi alcunhado pelo autor de covarde. (fls. 22/23)

Ocorreu retorsão de ofensa dirigida ao réu, 

hipótese em que não é admissível a indenização por danos morais. A 

respeito:
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Indenização por danos morais. Alegação de que o 
apelado, de forma verbal, ofendeu o apelante com 
palavras chulas. Prova oral constatou que as ofensas 
foram recíprocas, portanto, a grosseria se faz presente de 
ambos os lados. Procedimento deseducado só demonstra 
a formação de quem assim age. Cabe às partes o 
entendimento no relacionamento com urbanidade. 
Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelo 
desprovido. (TJSP;  Apelação 
1000352-13.2016.8.26.0411; Relator (a): Natan Zelinschi 
de Arruda; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; 
Foro de Pacaembu - 1ª Vara; Data do Julgamento: 
09/07/2017; Data de Registro: 09/07/2017)

Apelação. Indenização por danos morais  Injúria. 
Ofensas proferidas no calor da discussão, por ambas as 
partes. Retorsão. Ofensa à honra não caracterizada, por 
dolos que mutuamente se anulam. Agressão física. Lesão 
corporal de natureza leve provocada na vítima em 
legítima defesa. Legítima Defesa. Excludente de Ilicitude. 
Indenização indevida. Improcedência bem decretada 
Recurso improvido. (TJSP;  Apelação 
0000117-37.2013.8.26.0486; Relator (a): Pedro de 
Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª 
Câmara de Direito Privado; Foro de Quatá - Vara Única; 
Data do Julgamento: 21/01/2014; Data de Registro: 
11/10/2016)

Por fim, o texto original do réu não se 

dirigia ao autor, não sendo possível o reconhecimento de danos morais 

por sua simples publicação.

3. Ante o exposto e tudo mais que dos 

autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o disposto no CPC 85, § 11, 

majoro os honorários advocatícios arbitrados aos advogados da autora 
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para 15% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR
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