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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1047707-09.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é 
apelante APARECIDO CAPELLO, são apelados DENISE RAMOS TEIXEIRA e 
FERNANDA TEIXEIRA SAGIONETI.

ACORDAM, em 5ª 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 Exmos. Desembargadores 
ERICKSON GAVAZZA MARQUES (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E 
FERNANDA GOMES CAMACHO.

São Paulo, 4 de abril de 2018. 

Moreira Viegas
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação: 1047707-09.2016.8.26.0576

Comarca: São José do Rio Preto

Apelante: APARECIDO CAPELLO

Apeladas: DENISE RAMOS TEIXEIRA e OUTRA

RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - 
DANOS MORAIS- Comentários desabonadores em rede 
social em desfavor do autor  Ausência de comprovação 
de que a ré teria sido a mentora das ofensas - Autor que 
não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos 
constitutivos de seu direito  Inteligência do art. 373, I, 
CPC  Improcedência mantida  Recurso desprovido.  

VOTO Nº 22280

Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 

195/196, relatório adotado, que, em ação de indenização por danos morais, 

julgou improcedente o pedido em relação à corré Denise, condenando o 

autor ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios fixados em R$1.700,00.

 

Alega o apelante que restou comprovado que a 

apelada Denise ofendeu sua reputação, difamando-o e proferindo injúrias 

em seu desfavor (fls. 207/211).

 

Recurso processado, recolhido o preparo.

Contrarrazões às fls. 218/225.

É o relatório. 

Trata-se de ação de indenização por danos 

morais, decorrentes de ofensas perpetradas contra o autor na rede social 

“Facebook”.
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Segundo consta dos autos, o autor teve sua 

honra maculada em rede social, por usuário denominado "Jorge Lins", que o 

acusou de incompetente, corrupto e de manter relacionamento extraconjugal. 

Proferido julgamento parcial de mérito 

condenando a corré Fernanda à reparação por danos morais no montante de 

R$6.000,00 (fls. 168/173), cinge-se a irresignação no tocante à 

improcedência da pretensão relativamente à corré Denise. 

Relata o autor que a corré Denise teria sido a 

responsável pela divulgação dos comentários desabonadores, que 

ensejaram as publicações em rede social, levadas a efeito pela corré 

Fernanda. 

Em que pese o inconformismo, a r. sentença não 

merece reparos. 

Da análise dos autos, verifica-se que o autor não 

se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 

Com efeito, a prova testemunhal nada 

acrescentou que pudesse auxiliar no deslinde da controvérsia. A testemunha 

Valter não soube dizer a respeito da proveniência dos comentários reputados 

ofensivos. 

Já as declarações do informante Ricardo devem 

ser analisadas com ressalvas, haja vista a amizade mantida com o autor. 

Ademais, seu depoimento não foi corroborado por outros meios de prova. 

Incumbia ao autor o ônus da prova quanto ao 

fato constitutivo de seu direito. A responsabilidade civil decorrente de 

ofensa moral pauta-se na noção de culpa ou dolo do causador do dano e 

estes pressupostos devem ser comprovados por quem pretende o 
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ressarcimento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil.

Segundo ensinamento de Vicente Greco Filho, "a 

dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o 

autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar 

suficientemente o fato constitutivo de seu direito” 1. 

Assim, não há elementos inequívocos nos autos 

capazes de imputar à corré Denise a autoria pelos comentários 

desabonadores, sendo, destarte, imperiosa a improcedência da pretensão. 

Em observância ao art. 85, §§1º e 11, do CPC, 

majoram-se os honorários advocatícios para R$2.000,00. 

Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.  

JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS

Relator

1 Direito Processual Civil Brasileiro. 14. ed. v. 2. São Paulo: Saraiva, 2000, pg. 189.
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