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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1010744-38.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SYLVIO DE 
TOLEDO TEIXEIRA FILHO, é apelado JACOB IKAEZ.

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 RUI CASCALDI 
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.

São Paulo, 2 de fevereiro de 2018.

Francisco Loureiro
Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1010744-38.2017.8.26.0100 -Voto nº 32.582 – GLF 2

Apelação no 1010744-38.2017.8.26.0100

Comarca: SÃO PAULO

Juiz: FERNANDO JOSÉ CÚNICO

Apelante: SYLVIO DE TOLEDO TEIXEIRA FILHO 

Apelado: JACOB IKAEZ

VOTO Nº 32.582

DANO MORAL. Ofensas ao autor por meio da rede social 

Facebook. Expressões injuriosas e ofensivas à etnia e religião 

judaica. Ofensas de autoria incontroversa do réu. Dever de 

indenizar por danos morais. Agressões que ultrapassam o direito 

de crítica e de livre manifestação. Critérios de fixação do 

quantum indenizatório. 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. 147/150, que julgou procedente a ação indenizatória de 

danos morais ajuizada por JACOB IKAEZ em face de SYLVIO DE TOLEDO 

TEIXEIRA FILHO, para condená-lo a pagar a quantia de R$ 10.000,00.

Fê-lo a r. sentença, basicamente, sob o argumento de 

que é incontroverso o caráter injurioso das expressões endereçadas pelo 

réu ao autor, na rede social Facebook.

A manifestação do requerido ultrapassou os limites da 

liberdade de expressão, a ponto de configurar danos morais indenizáveis.

Sopesados os critérios que orientam o arbitramento da 
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indenização, e considerando que o requerente foi vítima de um colapso 

nervoso em função do ocorrido, o MM. Juiz fixou a indenização em R$ 

10.000,00.

Sustenta o réu apelante, em síntese: i) é caso de 

ilegitimidade ativa, pois o autor se chama Jacob Ikaez, mas a pessoa 

supostamente ofendida na rede social se chama Jacques Ikaez; ii) houve 

cerceamento de defesa, pois indeferida a expedição de ofício para o 

“Facebook” para informar se o apelado fazia parte dos amigos do apelante 

na rede social; iii) sua manifestação no “Facebook” não teve o objetivo de 

ferir ou injuriar quem quer que fosse; iv) nunca postou nada na página do 

apelado; v) foi vítima de montagem; vi) é livre a manifestação de 

pensamento, de acordo com a Constituição Federal.

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

156/171, pede o provimento de seu recurso.

O apelo foi contrariado às fls. 175/191, com preliminar 

de não conhecimento por ausência de dialeticidade do recurso.

É o relatório.

1. Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso 

por ausência de dialeticidade.

Afere-se sem dificuldades que as razões recursais 

impugnam a rejeição do pedido de devolução da comissão de corretagem. 

Assim, o recurso preenche os requisitos legais, pois refuta tendo 

expressamente os fundamentos da sentença que embasaram a 

improcedência dos pedidos.

Nesse sentido o seguinte precedente do Superior 

Tribunal de Justiça:
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“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. 

REQUISITOS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA 

CONTESTAÇÃO. ART. 514 DO CPC. APTIDÃO.

1. Na linha dos precedentes desta Corte, a reprodução, na apelação, 

dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não 

é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.

2. No caso dos autos, o que se percebe é que, muito embora a 

recorrente tenha se limitado a repetir os argumentos que já haviam 

sido expostos na contestação, não houve prejuízo ao princípio da 

dialeticidade recursal. Isso porque apesar da incorreção técnica, ainda 

é possível compreender a irresignação manifestada e os fundamentos 

dessa irresignação, de alguma forma, ainda dialogam com os 

fundamentos da sentença recorrida.

3. O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a 

conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios 

fundamentos.

4. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1268413/SP, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. 17.04.12).

Rejeito a preliminar arguida.

2. Afasto a preliminar de ilegitimidade ativa. 

A questão da legitimidade ativa ad causam se encontra 

intimamente ligada à titularidade do direito material. A regra é a de que, à 

medida em que alguém afirme ser titular de determinado bem da vida, este 

é legitimado para a causa. 

No caso, é evidente a legitimidade ad causam do 

requerente para o ajuizamento da demanda. O autor afirma que se ofendeu 

com a publicação realizada pelo réu na rede social “Facebook”, e é essa 

pretensão à reparação da lesão a direito de personalidade que procura 
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obter judicialmente.

De qualquer forma, pouco importa se o perfil utilizado 

pelo autor na rede social identifica-o como Jacques Ikaez, e não seu nome 

verdadeiro, Jacob Ikaez. As fotografias não deixam dúvidas de que se trata 

da mesma pessoa (fls. 03 e 15). 

3. Não houve cerceamento de defesa.

Não há que se cogitar de cerceamento do direito à 

prova em virtude do julgamento antecipado da lide no caso em tela.

Os autos já se encontravam adequadamente instruídos 

para o deslinde do feito, de forma que a realização de fase instrutória, com 

a produção de demais provas, não teria maior utilidade.

A prova dos fatos sobre os quais versa a causa era 

essencialmente documental, e as partes tiveram oportunidade para trazer 

aos autos os elementos de informação que reputavam adequados à 

demonstração da veracidade de suas alegações. 

A remessa de ofício para o “Facebook” para apurar se o 

autor integrava a rede de amizades do réu na rede social é desnecessária. 

Trata-se de fato irrelevante ao deslinde do feito, 

destinado a apurar apenas se o requerido realmente realizou publicação 

injuriosa e ofensiva ao sentimento religioso do requerente. O que se 

encontra perfeitamente demonstrado pelos demais elementos dos autos.

Lembre-se ainda o disposto no art. 330, I, do CPC, que 

autoriza o julgamento antecipado da lide mesmo sendo a questão de mérito 

de fato e de direito.

4. O recurso não comporta provimento.
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O requerente, integrante da comunidade judaica e 

praticante do judaísmo, publicou em seu perfil do “Facebook” uma 

referência ao Yom Kipur, importante data da liturgia dessa religião.

O réu respondeu à publicação no perfil do autor com as 

palavras: “holocausto deveria ter acabado com essa judeuzada todos 

safados, todos que dizem que isso existiu são ricos” (fl. 03).

Sentindo-se ofendido, o requerente pretende se 

indenizar de danos morais.

São os fatos postos a julgamento.

5. Dúvida não resta sobre a manifesta ilicitude da 

conduta do réu, a configurar 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. 

Na lição maior de Manuel da Costa Andrade 

(Liberdade de Imprensa e Inviolabilidade Pessoal, Coimbra Editora, p. 

276), há nítida diferença entre o juízo de valor e a imputação de um fato. A 

crítica é indissociável da liberdade de informação.

No caso concreto, a conduta do réu nada tem a ver com 

a liberdade de criticar e expressar opiniões: trata-se de pura e simples 

agressão, sem qualquer outro propósito além de ofender o requerente. 

Não existe qualquer crítica relevante. Ao contrário,  a 

frase escrita pelo réu, grosseira e tosca, descamba para a injuria pura e 

simples, lamentando que o holocausto não tenha dizimado todos os judeus.
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A publicidade do Facebook, via utilizada pelo réu para 

veicular as injúrias, multiplica o efeito danoso e dá conhecimento geral das 

ofensas lançadas contra o autor.

Por outro lado, a sugestão do requerido de que a 

publicação foi maliciosamente incluída por terceiros no perfil do requerente 

é descabida. A reprodução da página de perfil do requerente comprova que 

o requerido publicou pessoalmente o comentário ofensivo, para responder a 

uma mensagem sobre a data religiosa denominada Yom Kipur (fl. 16).

É manifesto o caráter abusivo do comportamento do 

requerido, que deverá indenizar os danos morais causados ao requerente.

6. Resta, assim, a questão da fixação dos danos morais.

Sabido que sua fixação deve levar em conta as funções 

ressarcitória e punitiva da indenização. Da congruência entre as duas 

funções é que se extrai o valor da reparação.

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).

Note-se que o requerente teve diagnosticado um 

colapso nervoso em função da agressão publicada pelo requerido (fl. 49), 

prova cabal de intensidade do dano moral suportado.
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No caso concreto, diante de suas peculiaridades, 

entendo que a quantia de R$ 10.000,00 fixada pela r. Sentença se mostra 

suficiente para compensar os danos morais sofridos pelo requerente e 

desestimular a reiteração da conduta pelo requerido.

7. Como se vê, por qualquer ângulo que se analise o 

recurso, inviável seu acolhimento.

Deixo de majorar os honorários devidos ao 

representante do autor, pois já fixados pelo Juízo a quo no patamar 

máximo, conforme disciplina do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/15. 

Nego provimento ao recurso. 

FRANCISCO LOUREIRO

Relator
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