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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1033730-34.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante GERALDO 
BARBOSA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NEUZA DONIZETTI 
RODRIGUES e ARIANE TALITA RIBEIRO (MENOR).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL 
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.

São Paulo, 31 de janeiro de 2018.

Mônica de Carvalho
Relatora

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1033730-34.2014.8.26.0506 -Voto nº 1702 2

7ª Vara Cível de Ribeirão Preto

Apelação n. 1033730-34.2014.8.26.0506 

Apelante: GERALDO BARBOSA DOS SANTOS

Apelada: NEUZA DONIZETTI RODRIGUES 

Juiz prolator: Rebeca Mendes Batista

Voto n. 1702 

DANO MORAL  Autor acusado de estupro de vulnerável  
Inquérito policial arquivado por falta de provas  Lançamento, 
então, de postagem pela guardiã da menor, em rede social, 
chamando o autor por expressões depreciativas  Responsabilidade 
civil caracterizada  Direito de livre expressão, 
constitucionalmente garantido, que não isenta o declarante de 
responder pelos abusos praticados  Verba devida  Estimativa 
considerando a capacidade econômica da ofensora - Recurso 
provido em parte. 

Vistos. 

Trata-se de recurso de apelação interposto para 
impugnar a sentença de fls. 127/133, cujo relatório adoto, que julgou 
improcedente o pedido inicial. 

Segundo o apelante-autor, a sentença merece ser 
reformada, em síntese, porque a postagem em rede social não pode ser tida como 
um mero desabafo, mas como a imputação de um crime que gera consequências 
contra o autor, daí a caracterização do dano moral (fls. 136/140). 

Recurso tempestivo, e com apresentação de 
contrarrazões pela apelada (fls. 148/165). 

Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 175).

O Ministério Público deixou de intervir no feito, visto 
que apenas Neuza ocupa o polo passivo da ação (fls. 169/171). 

Esse é o relatório. 

Passo ao voto.

O recurso merece ser provido em parte. 

A hipótese é a seguinte: o autor foi acusado de estupro 
de vulnerável, qual seja, da sobrinha-menor Ariane Talita Ribeiro, de quem a ré 
detém a guarda. A menor é filha de Vanilde, irmã da ré e cunhada do autor. 
Vanilde deixou a filha com a irmã porque enfrentava problemas financeiros; 
quando voltou para buscar a menor, a ré discordou da entrega e Vanilde teve 
que procurar assistência jurídica, que foi custeada pelo autor. 
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Ariane, em 08.10.2011, havia mandado mensagem 
(SMS) para o autor para que ele viesse almoçar com ela e com Neuza. O autor 
estranhou o convite, e foi em seu lugar sua esposa. No final da tarde, quando o 
autor foi buscar a esposa, saiu para comprar presunto e queijo para o lanche, e 
Ariane pediu para ir junto. Quando voltaram, tomaram o lanche, e depois saíram 
da casa, tendo ao depois recebido um telefonema de Neuza, afirmando que o 
autor havia abusado da sobrinha.

Em 06.03.2012, a ré procurou a autoridade policial e 
relatou que a filha havia contado que o autor acariciou o órgão genital da vítima 
e tentou beijá-la. A vítima, que na época tinha catorze anos de idade, foi ouvida 
em juízo e confirmou a prática do crime, o qual foi negado pelo autor. Foram 
realizados exames periciais e, diante da ausência de provas, a autoridade policial 
não realizou o indiciamento e o Ministério Público pediu o arquivamento do 
inquérito policial, o que foi acolhido pelo juízo em 12.10.2012. 

Diante do resultado da investigação, a apelada postou 
uma declaração em rede social chamando o autor de “pedófilo” (fls. 13/14). 

Dois são os fundamentos para o pedido inicial: a 
investigação policial e a postagem em rede social. 

Quanto à primeira, não houve ilícito. Diante do relato 
da menor, sua guardiã procurou a autoridade policial e requereu a realização da 
investigação. Ainda que tal persecução não tivesse levado à condenação, não se 
pode dizer que Neuza agiu de forma maliciosa, ou pelo menos não há prova 
disso. É direito de quem tenha atingida sua esfera de direitos, ou a esfera de 
pessoa sob sua responsabilidade, exigir das autoridades públicas a tomada de 
providências, as quais, por si, não constituem ofensa contra quem é investigado. 

O mesmo não se pode dizer de declaração pública 
realizada por meio virtual. 

Se, por um lado, o direito de livremente se expressar 
foi alçado à categoria de garantia constitucional, não se afasta a 
responsabilidade do declarante pelo conteúdo de sua declaração. Em palavras 
mais simples, o cidadão pode dizer o que quiser, mas terá de se responsabilizar 
pelo que tiver dito. 

Isso não muda com o surgimento das redes sociais. O 
que mudou foi a maior facilidade de constatação do conteúdo e da efetiva 
existência da declaração, bastando dar um print da tela, e a generosidade do 
número de manifestações que as pessoas postam sobre os mais diversos 
assuntos, como se a coletividade estivesse, de fato, interessada na opinião de 
todos. Não está. 

Neuza, sob o pretexto de criticar o advogado que 
representou o autor, chama este último de “acusado de pedofilia”, “ordinário”, 
“canalha” e “pedófilo” (fls. 13/14). Não se trata de manifestação endereçada a 
pessoa certa ou grupo fechado, mas a todos os contatos da ré, tanto que 
sobrevém indagação de uma de suas amigas (Vera Lucia da Silveira). 

Ora, se o autor não foi condenado por crime sexual, 
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não se pode tachá-lo publicamente como se tivesse sido. 

A jurisprudência tem entendido que o dano moral 
resta caracterizado em casos assim:

“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”. (Apelação/Indenização por Dano Moral 
1003152-12.2016.8.26.0347 - Relator(a): Francisco Loureiro - Comarca: Matão - 
Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 
01/12/2017). 

A sentença de primeiro grau não reconheceu a 
responsabilidade, apontando que se tratava de um mero desabafo.

Desabafo se faz em particular. Entende-se a situação 
de pessoa indignada que, procurando acalmar o espírito, procura um amigo, e 
relata um fato que lhe traz desassossego, mas a partir do momento em que há 
divulgação generalizada de uma acusação, a qual não restou comprovada, fica 
patente a intenção de atingir a honra ou a imagem de quem é acusado, daí 
caracterizando a responsabilidade. 

As pessoas vêm usando as redes sociais de forma 
imprudente, para si e para os outros, então o presente julgamento tem inegável 
caráter didático.

Contudo, a indenização não pode ser fixada no 
exagerado montante pleiteado pelo autor. Ainda que as acusações sejam graves, 
os elementos de instrução demonstram que se trata de família humilde, que não 
poderia arcar com valores expressivos. Assim, entendo que o valor de R$ 
1.000,00 é suficiente para a composição do dano sofrido, presumindo-se que o 
autor mais busca o reconhecimento de sua ofensa do que o ganho meramente 
econômico. 

Inverto os ônus da sucumbência, que ficam carreados 
contra a ré, fixados honorários na proporção de 10% do valor da condenação, 
observada a regra do artigo 98 do CPC. 

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para 
condenar a ré a pagar ao autor indenização por dano moral no importe de R$ 
1.000,00, valor que deverá ser atualizado desde o presente julgamento, nos 
termos da Súmula 362 do STJ, até o efetivo pagamento, incidindo juros de 1% 
ao mês desde a citação.  

MÔNICA DE CARVALHO 

Relatora
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