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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1015930-42.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante 
LUIZ MARINHO, é apelado LUIZ HENRIQUE MONTEIRO GALLEGO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 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), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ 
GOMES.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

Rômolo Russo
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 21.170

Apelação nº 1015930-42.2016.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo  4ª Vara Cível
Ação: Indenização por danos morais
Apelante: Luiz Marinho
Apelado: Luiz Henrique Monteiro Gallego 

Responsabilidade civil. Dano moral. Conteúdo veiculado 
em rede social. Réu que manifesta insatisfação com 
pavimentação de via pública. Excesso de linguagem 
manifesto. Expressões que ultrapassam o mero direito 
de crítica à função executiva exercida pelo autor. 
Insultos e palavrões. Termos que sequer guardam 
correlação com o cargo de prefeito municipal. Lesão a 
honra materializada. Quantum indenizatório (R$ 
6.000,00). Valor da indenização satisfatório para cumprir 
a dupla função atinente ao caráter dissuasório e a não 
configurar enriquecimento ilícito. Sentença reformada. 
Recurso provido. 

Da r. sentença (fls. 64/67) que julga 

improcedente a ação de danos morais; apela o vencido postulando a 

reforma do julgado.

Em suas razões recursais (fls. 70/86), sustenta 

que em 08 de junho de 2016 tomou conhecimento de uma postagem 

realizada na página da rede social Facebook denominada “Bairro 

Assunção Ativo  SBC” que continha xingamentos e ofensas contra a 

sua honra objetiva e subjetiva.

Aduz que a manifestação ultrapassa a linha da 

razoabilidade e não se atem ao direito de crítica que o munícipe 

possui para comentar os atos da administração pública praticados 
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pelo apelante no exercício de seu cargo como prefeito.

Assevera que do conteúdo publicado fica nítido 

que houve ofensa à honra do recorrente, tanto no âmbito profissional 

como no pessoal, lhe causando grande constrangimento, diante de 

uma situação vexatória e desnecessária perante a sua família, amigos 

e população de São Bernardo do Campo. Requer a reversão do 

julgado.

Recurso preparado (fls. 87) e não respondido.

Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 

94).

É o relatório.

Constou dos autos a alegação do autor de que 

o réu proferiu palavras de baixo calão e injúrias contra ele e sua 

família em página da rede social “Facebook”, tendo sofrido em função 

disso ofensas de ordem moral.

A sentença julgou improcedente o pleito 

inaugural sob o fundamento de que o autor é pessoa pública, pois 

exerce cargo executivo municipal e que as palavras proferidas pelo 

réu alinham-se ao seu direito de crítica.

Com efeito, esmiuçando o conjunto probatório, 
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é possível verificar que o conteúdo veiculado pelo réu no referido sítio 

eletrônico contém o seguinte teor, verbis: 

“Agente trabalha dia e noite pra conquistar as coisas, 

paga absurdo de imposto e ipva e mais um caralho de 

contas... Resumindo trabalhamos para pagar dívida...

Aí voltando pra casa pega um buraco, estoura pneu, 

quebra a roda fode suspensão fode tudo e detalhe vc 

depende do carro pra trabalhar...

Saõ Bernardo do Campo as ruas tudo podre.

PREFEITO MARINHO VAI TOMA NO SEU CU SÃO 

BERNARDO DO CAMPO TEM MAIS BURACO QUE A 

VADIA DA SUA MÃE AQUELA ARROMBADA 

TOMARA QUE ESSA MERDA DE MSG CHEGUE ATÉ 

VOCÊ SEU FDP LADRÃO.

ME PROCESSA SEU LIXO MALDITO...

QUEM VAI PAGAR O M EU PREJUÍZO?” (sic) 

(fls. 16)(g.n)

Não é preciso nenhum esforço para se notar o 

conteúdo ofensivo das manifestações que, nesta senda, não são 

inerentes ao cargo público exercido pelo autor. 

Por óbvio, atribuir à pessoa humana a condição 

de “ladrão” e “fdp” (filho da puta), ou a sua genitora a condição de “vadia 

arrombada”, não possui nenhum conteúdo louvável, sequer é 

juridicamente aceito.

Os vocábulos utilizados carregam, por óbvio, 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7ª Câmara de Direito Privado 

Apelação nº 1015930-42.2016.8.26.0564 -Voto nº 21.170 5

grande carga negativa, as quais não guardam qualquer correlação 

com o exercício do cargo de prefeito. 

A sujeição à crítica dos munícipes não autoriza, 

a nenhum título legal, a salvaguarda para que sejam proferidos graves 

insultos e palavrões. 

O apelado ultrapassou, pelos comentários 

proferidos, qualquer direito de crítica atinente à má conservação das 

vias públicas. 

Ainda que de fato as vias públicas de São 

Bernardo do Campo não estejam recebendo os reparos devidos, a 

manifestação pública do réu apresenta verdadeiro excesso de 

linguagem, o qual não é inerente ao direito constitucional à liberdade 

de expressão e manifestação.

A liberdade de expressão é limitada, natural e 

juridicamente, ao conteúdo crítico e ao ânimo de narrar os 

acontecimentos, de forma a não configurar intuito específico de 

agredir moralmente alguém.

É certo que o apelado tem o direito de expor 

eventuais condutas negligentes ou que denotem a má administração 

pública eventualmente exercida pelo autor, marcando-se o interesse 

público na exposição de tais fatos.
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No entanto, o direito de expor tais insatisfações 

deve ser realizado sem que a imagem de terceiros seja maculada. 

Criticar não é destruir, ofender, injuriar, difamar, 

violentar a dignidade alheia. A crítica não pode ir além de se fazer 

tudo aquilo que as leis permitem.

Embora o ânimo de exprimir opinião seja 
inerente ao ser humano racional, constituindo direito fundamental e 
elemento essencial democrático que garante a livre discussão das 
ideias, a crítica veemente e ofensiva contra alguém é antijurídica, 
principalmente quando tem em mira uma campanha dolosa e de 
cunho pessoal.

Há, porém, um abismo entre denunciar 
criticamente um fato e despejar adjetivos ofensivos contra o prefeito 
do município. No exato momento que se lança impropérios contra o 
autor, o direito de crítica descamba do teor denunciativo lícito para a 
ofensa à honra e bom nome alheios.

É inegável, portanto, que o apelante deve ser 

responsabilizado por comentários ofensivos que possam vir a afetar 

direitos da personalidade de terceiros.

Os excessos praticados pelo apelado 
extrapolam a fronteira da licitude e têm por efeito legal gerar abalo à 
esfera moral do apelante.

Independentemente dos motivos que levaram o 
apelado a tanto, os quais, a propósito, não servem de excludente de 
injuridicidade, verifica-se o claro intuito injurioso e calunioso, de modo 
a caracterizar o ato ilícito.

Nas palavras de Yussef Said Chali:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7ª Câmara de Direito Privado 

Apelação nº 1015930-42.2016.8.26.0564 -Voto nº 21.170 7

“O código penal define como crime contra a honra 
'difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua 
reputação' (art.139); e 'injuriar alguém, ofendendo-lhe a 
dignidade ou o decoro' (art.140). Conforme assinala o 
STF, 'são diversas as figuras, enquanto a injúria fica 
configurada com frase genérica, a difamação 
pressupõe a atribuição a outrem de algo determinado; 
inexistente a imputação de um certo ato, descabe 
cogitar da figura mais gravosa'. (...) Na realidade, só a 
'imputação de fato ofensivo a alguém, com o intuito 
de molestá-lo, confundi-lo e humilhá-lo, configura o 
delito de injúria', podendo o anumus injuriandi 
evidenciar até mesmo em caso de crítica excessiva.” 
(Dano Moral - 4ª Edição rev., Ed. RT, São Paulo, 2011, 

pág. 247/249)

Nesse panorama, a conduta do réu ofende a 
dignidade  sentimento da própria honorabilidade e valor moral  e o 
decoro  sentimento, consciência da própria respeitabilidade , que 
são aspectos da honra.

Inegável, portanto, a lesão à honra residente na 
conduta do apelado, a qual constitui lesão ao direito de personalidade 
do autor, princípio salvaguardado pelo art. 5º, X, da Constituição 
Federal.

Consubstancia-se, desta feita, o ato ilícito (art. 
186 do Código Civil1) e o dever de reparar (art. 927 do Código Civil2), 
sendo nítido o nexo de causalidade.

No mais, quanto ao montante indenizatório, 
vale a percepção de Maria Helena Diniz sobre o tema, que edifica:

“Fácil é denotar que o dinheiro não terá na reparação 
do dano moral uma função de equivalência própria do 
ressarcimento do dano patrimonial, mas um caráter 
concomitantemente satisfatório para a vítima e lesados 
e punitivos para o lesante, sob uma perspectiva 
funcional. A reparação do dano cumpre, portanto, uma 

1 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
2 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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função de justiça, corretiva ou sinalagmática, por 
conjugar, de uma só vez, a natureza satisfatória da 
indenização do dano moral para o lesado, tendo em 
vista o bem jurídico danificado, sua posição social, a 
repercussão do agravo em sua vida privada e social e 
a natureza penal da reparação para o causador do 
dano, atendendo a sua situação econômica, a sua 
intenção de lesar (dolo ou culpa), a sua imputabilidade 

e etc.” (Curso de Direito Civil Brasileiro, 
Responsabilidade Civil  26ª Edição, Editora Saraiva, 

São Paulo, 2012, pág. 127)

Por essa lente, em situações tais, a coerência 
fática recomenda que se verifique todo o contexto da mácula 
promovida.

Malgrado nenhuma quantia em espécie tenha o 
condão de reparar prejuízos dessa ordem, a moderação há de conter 
a exasperação, notadamente para que não se promova o 
enriquecimento ilícito do lesado e consequentemente o desvio do fim 
precípuo de compensar o ilícito.

Assim sendo, sem a demonstração de efetiva 
repercussão danosa na esfera da própria honradez externa do lesado 
e considerando o caráter dissuasório da indenização, entendo 
razoável e proporcional fixar a quantia de R$6.000,00 a título de 
danos morais. 

Tal monta está em concordância com os 
precedentes deste C. Tribunal de Justiça que envolvem casos da 
mesma espécie, valores tais que variam entre R$ 5.000,00 
(Relator(a): Donegá Morandini; Comarca: Pirassununga; Órgão 
julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 
18/05/2015; Data de registro: 18/05/2015); R$ 8.000,00 (Relator(a): 
J.B. Paula Lima; Comarca: Limeira; Órgão julgador: 10ª Câmara de 
Direito Privado; Data do julgamento: 27/01/2015; Data de registro: 
28/01/2015) e R$ 10.000,00 (Relator(a): Alvaro Passos; Comarca: 
Guarulhos; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Data do 
julgamento: 29/09/2015; Data de registro: 01/10/2015).

Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento 
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ao recurso para condenar o autor no pagamento da indenização por 
danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que 
deverá ser corrigida monetariamente desde o arbitramento (Súmula 
362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a contar a partir do 
evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por conseguinte, em razão do princípio da 
causalidade, mercê à reversão do julgado, a parte ré responderá 
pelas suas custas processuais e arcará com a verba honorária devida 
ao patrono do autor, a qual fixo em R$ 3.000,00 (quantia equivalente a 
aproximadamente 3 salários mínimos), por equidade, incidindo 
correção monetária a contar da publicação do V. acórdão.

RÔMOLO RUSSO
Relator 
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