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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1026538-76.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante HERCULES 
ROCHA DE GOES, é apelado ROBERTO KUPPE MORAES DA SILVA (POR 
CURADOR).

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou 
oralmente o Dr. Hércules Goes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ 
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.

São Paulo, 3 de abril de 2018

ROSANGELA TELLES

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 9809

APELAÇÃO Nº: 1026538-76.2014.8.26.0562

APELANTE: HÉRCULES ROCHA DE GÓES

APELADA: ROBERTO KUPPÈ MORAES DA SILVA

COMARCA: FORO DE SANTOS

JUIZ: CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSAS 

IRROGADAS EM REDE SOCIAL. Inocorrência. Ausência de 

dolo passível de caracterizar ato ilícito.  HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. Pretensão à majoração. Fixação mantida. 

Observância ao disposto nos incisos I a IV, §2º do artigo 85 do 

CPC/2015. HONORÁRIOS RECURSAIS. Fixação devida, nos 

termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de 

fls.285/288, mantida a fls. 293, que julgou improcedente o pedido formulado. Fixou 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos, em 10% sobre o 

valor atualizado atribuído à causa.  

Aduz o apelante, em síntese, que sofreu ofensas por meio da rede 

social Facebook (fls. 19/20 e fls. 22/27) bem como com a publicação de matéria no sítio “+

RJ”, todos veiculados pelo apelado. Em virtude dos danos morais sofridos, pleiteou 

indenização de R$ 100.000,00 (aditamento à inicial a fls. 40/41). Busca a reforma da 

r.sentença. 

Recurso regularmente processado, com a apresentação de 

contrarrazões a fls. 303/308. 

É o relatório.
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Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por 

Hércules Rocha Góes em face de Roberto Kuppè Moraes da Silva. Aduz o autor, ora 

apelante, em síntese, que em setembro de 2014, época em que concorria ao cargo de 

Deputado Federal, manifestou em seu perfil do Facebook elogio ao  discurso do então 

candidato à Presidência da República Levy Fidelix, em debate realizado na TV Record, 

no que concerne ao seu posicionamento contrário às ideologias defendidas pela corrente 

LGBT. A partir disso, teria o apelado intitulado o recorrente em rede social de 

“homofóbico” e acusado de praticar condutas reprováveis além de veicular matéria no 

sitio “+RJ” com ofensas e críticas à sua opinião. 

O D. juízo a quo julgou improcedente o pedido formulado, pois 

entendeu que a opinião exposta pelo apelado não foi capaz de caracterizar ofensa 

passível de constituir dano moral suscetível à indenização.

Atuou com acerto o julgador de primeira instância.

Como é de se observar, as partes se conheceram em tempo pretérito à 

ocorrência dos fatos conforme informado pelo próprio apelante, em exordial a fls. 3, 

acrescentando, inclusive, a existência de desavenças entre ambos em outra cidade.

Ao expor sua posição pessoal em perfis de acesso ao público, deveria 

estar ciente o apelante de que, em respeito à liberdade de expressão, críticas poderiam 

surgir, sobretudo em matéria de grande polêmica, o que, de fato, não foi diferente no 

caso em comento. 

No que concerne ao termo empregado pelo apelado na rede social em 

questão, explanou o I. Juiz em sua r. decisão que o termo “homofóbico” significa repulsa, 

aversão à homossexualidade.

Restou demonstrado o enquadramento do termo empregado com a 

seguinte afirmação do apelante a fls. 19: “jamais admitirei o homossexualismo como 

normalidade e como bandeira de proselitismo (g.n.)”. 

Acerca das condutas reprováveis ditas pelo apelado, em uma análise 

geral do teor das conversas, percebe-se que as mensagens não demonstraram o ânimo 
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do recorrido em injuriar, difamar ou caluniar o apelante, isto é, não houve a 

caracterização do dolo capaz de ensejar na esfera cível a prática de ato ilícito. 

Houve, em verdade, manifestação do apelado contrária à posição 

assumida pelo apelante.

É de se observar que as palavras proferidas pelo apelado são reflexos 

das desavenças pretéritas (relatadas na petição inicial) existente entre ambos, como 

bem elucidado pelo próprio apelante em seu perfil:

“deixa de ressentimentos e injúrias companheiro aprenda a 

perder no campo da batalha ideológica (g.n.)”. Fls. 26.

 

“depois dessa prova de ressentimento, acabou o diálogo, e 

os 5 minutos de fama e glória já foram dados e me recuso a colocar o povo 

bom dos meus 4500 amigos do facebook a partilhar esta verdadeira lavagem 

de roupa suja e ressentimentos, de prova de inveja e ciúmes, casos tipos de 

um psicoterapeuta (g.n)”. Fls. 27

Por fim, analisando a matéria publicada pelo apelado no sítio “+RJ” a 

fls. 17, 18 e 21, infere-se que a crítica presente se destina às ideias expostas pelo então 

candidato a Presidência da República Levy Fidelix em debate ocorrido na TV Record.  

Há apenas uma pequena menção ao nome do apelante, no início da 

matéria, ao ser relatada a sua concordância às ideologias defendidas pelo então 

candidato à chefia do Poder Executivo Federal, o que são condizentes ao que foi 

publicado em seu perfil.

Por tais considerações, e diante da inexistência de ato ilícito perpetrado 

pelo apelado, a manutenção da r.sentença é de rigor.

No que tange aos honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau, 

pleiteia o apelado, em suas contrarrazões,  a majoração de 10% para 20% sobre o valor 

atualizado da causa. 

A despeito de não ter manejado recurso para essa finalidade, cuida-se 
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de matéria de ordem pública, de sorte que passo a enfrentá-la. Os honorários 

sucumbências foram bem sopesados, observado o disposto no artigo 85, §2º, incisos I a 

IV,   do CPC/2015.

Finalmente, observo que a r. sentença foi proferida na vigência do 

CPC/2015, sendo pertinente a fixação de honorários recursais, nos termos do §11, do art. 85, 

os quais são majorados para 15% do valor atribuído à causa, corrigido desde o ajuizamento.

Na hipótese de interposição de embargos de declaração contra o 

presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se manifestarem no 

próprio recurso a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos 

do art. 1º da Resolução nº 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, 

entendendo-se o silêncio como concordância.

Desnecessária, outrossim, a interposição de embargos de 

declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria 

questionada está automaticamente prequestionada.

Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. 

ROSANGELA TELLES

Relatora
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