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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0007778-73.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LAÉRCIO 
TEIXEIRA DE CARVALHO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Público 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 Exmos. Desembargadores MARIA 
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.

São Paulo, 26 de março de 2018

NOGUEIRA DIEFENTHALER

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 33640
Processo nº 0007778-73.2014.8.26.0602
Apelante: Laércio Teixeira Carvalho
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca de Sorocaba
Juiz prolator: Alexandre Dartanhan de Mello Guerra
5ª Câmara de Direito Público

DANO MORAL  Alegação de irregularidade em abordagem policial e 
posterior veiculação de maneira vexatória em publicação de cunho 
ofensivo em pagina de rede social “Facebook”.
1  Inexistência de conduta que desabone a guarnição da policia militar 
quando feita abordagem do autor; leva-se em consideração o local e a 
existência de arma de fogo no interior do veículo.
2  Criticas  em página de rede social “Facebook” que não vinculam o 
Poder Público.
 3  Comentário emanado em página particular não vinculada  a Órgão 
Público. Caracterizada  ilegitimidade de parte  da Fazenda do Estado. 
Recurso parcialmente provido.

Vistos.

Trata-se de apelação interposta por LAÉRCIO 

TEIXEIRA  DE CARVALHO nos autos da ação de indenização por 

danos morais ajuizada contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO,  em cuja sentença (fls. 101/109),  o D. Magistrado de 

primeiro grau que não acolheu a pretensão o autor sob 

fundamento  de inexistir  no momento da alegada incivil 

abordagem  policial sofrida  pelo recorrente, fato a justificasse a 

indenização, quanto a publicação em rede social, observa que as 

provas produzidas não demonstraram comportamento ilegal dos 

agentes públicos. Houve ainda condenação em custas e honorários 

advocatícios.

Como vimos acima, o autor busca reformar  a r. 
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decisão. E nesse passo, sustenta  em preliminar que o r. juízo não 

inaugurou a fase probatória, vez que não lhe foi permitida a 

realização de perícia das imagens fotográficas  constantes  dos 

auso à fls. 115/124, bem como a concessão de ouvida de 

testemunhas  e depoimento pessoal.

A sentença foi proferida no estado da lide.

No tocante ao mérito, para o recorrente, o 

pedido de danos morais fundou-se no modo da conduta  que 

policiais militares  praticaram  quando procederam a abordagem e, 

em particular, da difusão do fato em rede social.

O presente recurso acha-se instruído com o 

suprimento das razões adversas. 

É o relatório. Passo ao voto.

A apelação comporta parcial provimento. 

Visa o autor a condenação da Fazenda do Estado 

por danos morais em razão de abordagem que considerou 

arbitraria, assim como a ela imputa a responsabilidade por 

publicação de conteúdo desonroso publicado em rede social, de 

vez feita por policiais militares após realizada busca pessoal. 

Postulou, igualmente,  a retirada de publicação  vinculada  no 

“Facebook”.

O autor exerce  a função de Guarda Municipal de 

Sorocaba. No dia  03/01/2013 por volta das 14:40 hs estava a 

caminho  da cidade de Votorantim  com seu veículo, pela rodovia 

Votorantim Sorocaba, quando  avistou  um conhecido e parou 
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para cumprimenta-lo. Na ocasião foi abordado por policiais 

militares que o revistaram e com ele encontraram uma arma.

Afirmou  que o disposto no fato de achar-se 

constrangido legalmente a portar arma de fogo foi conduzido à 

Delegacia para prestar esclarecimentos.

Após o evento  surpreendeu-se  com uma 

publicação  segunda a qual “um Guarda Municipal de Sorocaba de 

nome Laerte ou Laércio, com veículo Fiat, palio cor branca  estava 

atrás do SESI de Votorantim em vias públicas  fazendo sexo com 

travestis” (fls. 06). Isso foi veiculado no “Facebook”

Pois bem; O assunto  tem graves contornos de 

moral subjetiva que tolhem os direitos à autoestima e da própria 

imagem. Contudo, dois aspectos hão de ser considerados.

O primeiro: A veiculação   em rede social deve-se 

exclusivamente  à iniciativa de um dos agentes  (ou mais), 

policiais  militares  mas, esse fato não guarda correspondência 

alguma com  o dever de indenizar do Estado, porquanto o ato de 

noticiar no Facebook proveio de atitude absolutamente  exógena à 

atividade  policial militar, deveu-se a  uma iniciativa  individual, 

particular, completamente estranha  ao serviço e sem relação  

alguma com  a atividade do Estado. Logo, o poder público não tem 

o dever de indenizar.

Não se prejudicam a responsabilidade civil direta 

ou indireta  neste caso.

De mais a mais, sequer a própria  diligência 

policial poderá merecer o apodo de insuficiente ou desditosa. A 

guarnição assim reportou o fato:

 “Guarnição em patrulhamento pelo local  dos fatos, avistamos o 
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PN-01 em atitude suspeita, próximo ao veículo fiat palio na cor 

branca  e por se tratar de local com alto índice de furto de 

veículo, prostituição entre homossexuais e tráfico de 

entorpecentes decidimos abordá-lo.

No momento da abordagem, a PN-01 demonstrou alterada, 

vindo até questionar o motivo da abordagem, recusando a 

entregar os documentos pessoais e do veículo, momento em que 

informamos que caso não entregasse os documentos responderia 

pelo crime de desobediência e seu veículo seria recolhido 

embasado no artigo 238 do CTB.

Após a orientação veio a entregar a chave do veículo e durante 

buscas veicular, logramos êxito em localizar embaixo do banco 

do motorista  um revolver calibre 38, marca Rossi, municiado 

com 06 projéteis intactos e um carregador jet com 06 projéteis 

intactos.

Só após a  localização do revolver a PN-01 se identificou como 

guarda civil municipal da cidade de Sorocaba, vindo a 

apresentar uma funcional e o registro da arma que pertence  a 

GCM de Sorocaba.

Realizado pesquisa  do revólver junto  ao COPOM e o sistema 

estava inoperante. CGP, 3º Sgt PM Braga compareceu ao local e 

determinou que conduzisse a PN-01 até o DP para averiguar a 

veracidade dos fatos, embasado na característica  do local dos 

fatos e na demora da PN-01 em identificar-se. CFP compareceu 

no local  e ratificou a determinação.

Dado ao exposto a PN-01 foi escoltada até o DP conduzindo  seu 

próprio veículo onde a Delegada Maria Silvya Fonseca  Joli 

tomou ciência do ocorrido e não soube precisar  se houve ou não 

o crime  de porte ilegal de arma, então ela consultou o Delegado 

titular Carlos Augusto Marinho Martins, que também não soube 

precisar se houve  crime de porte ilegal de arma,  e de imediato 
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realizou pesquisa, por telefone, junto ao Ministério Público, que 

informou  ser legal o porte de arma por Guardas Municipais de 

Sorocaba  na cidade de Votorantim. 

Sendo assim foi orientado e liberado”.

A situação acima descrita difere 

substancialmente  da versão  dos atos  que  o próprio autor 

relatou. Sabidamente não era aquele local indene de suspicacia, 

ou em outras palavras, seguro. Competia aos militares patrulhar  

o local e  se acaso  conviesse  guardar  as garantias legais -  

proceder à busca pessoal se as condições do momento a 

requeressem.

Entretanto, desconhece-se algum abuso, alguma 

ilegalidade.

Outro remate  Não há o dever de indenizar.

De outro lado, parece-me que o ponto crucial 

deste processo refere-se ao fato de o autor sentir-se exposto em 

rede virtual de relacionamento, especificamente em comentário 

descrito às fls. 07 da petição inicial, no qual  sentindo-se 

pessoalmente ofendido e denegrido, tanto em sua vida pessoal 

como funcional.

De fato, restou publicado por particular 

comentário cujas características podem levar a possibilidade de 

que se trate do autor.

Entretanto, não ficou comprovado que o 

propagador das alegações seja servidor público e menos ainda, 

que o tenha feito no exercício de suas funções. 
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Ressalto, ainda,  que o caráter de difamação da 

afirmação publicada generaliza a fonte da informação à medida 

em que da publicação consta que “várias pessoas viram e me 

informaram...”.

Verifica-se, também, que a “página” em questão 

pertence a Daniel Borges Mattos, sendo a noticia em questão  

publicada em 09 de janeiro e, posteriormente, compartilhado por 

um de seus seguidores que apresenta-se como policial em sua 

página pessoal.

Não resta dúvidas que existem convergências 

concretas entre a publicação e o acontecimento ocorrido com o 

autor que poderiam levar terceiros a imaginarem que se trata da 

mesma pessoa.

 Neste ponto como bem observa Antônio Jeová 
Santos:

“Ao interesse do tema sobressai a dignidade da pessoa humana, 
por ser a vulneração a essa dignidade fonte que supre o direito de 
danos. A toda hora, a qualquer momento, a dignidade do ser 
humano é malferida. Seja nos pequenos gestos de discriminação, 
seja no seio familiar, onde sempre surgem momentos de intensa 
turbação, a afronta à dignidade enseja e dá azo a diversas causa 
de dano moral. Consentânea com a moderna visão da pessoa 
humana, enquanto eixo principal do direito, a justiça e a dignidade 
do homem são colocadas como valores fundantes na Constituição. 
Deles e de uma perfeita compreensão do que vêm a significar, é 
que são assentados os outros direitos que o direito tem de 
resguardar. Aviltante é o comportamento de quem atenta contra 
essa qualidade que deve ser resguardada ao ser humano. 
Qualquer ato tendente ao menoscabo da dignidade há de merecer 
repulsa e a devida correção, seja no âmbito criminal, seja na 
esfera civil, com a reparação do dano moral que o ato
comprometedor da dignidade sempre acarreta. Tendo, por 
conseqüência, a perturbação anímica que repercute no ânimo de 
quem recebeu o ato lesivo, é certa a indenização que serve para 
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minimizar a reparar, não 'in natura', mas de forma compensatória, 
o mal que foi infligido.” (Dano Moral
Indenizável. São Paulo: Revista dos Tribunais. 4ª edição. Pág. 
40/42).

 

O segundo ponto:  Diz respeito quanto a 

preservação da dignidade do autor. Primordial é a intimação para 

que a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, 

com endereço indicado na inicial, qual seja, rua Leopoldo Couto de 

Magalhães Júnior, n. 700, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04542-000 

(endereço fornecido na peça inicial) para que esta providencie a 

exclusão do comentário publicado nas contas de link de acesso 

ns.:

https://www.faceboook.com/profile.php?id=100001540749069

http://www.facebook.com/profile.php?id=100005013421994

 

Ressalto, entretanto, a impossibilidade de 

condenação da Fazenda do Estado nos moldes como pretendidos 

pelo autor, diante da ilegitimidade de parte. Poderá, entretanto, 

através de nova ação, buscar a indenização perseguida contra seu 

real ofensor.

Posto isso, voto no sentido do provimento 

parcial  do recurso.

Eventuais recursos interpostos contra este 
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julgado estarão sujeitos a julgamento virtual1, ficando as partes 

intimadas desde já a apresentarem manifestação caso haja 

oposição a essa forma de julgamento.

NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR

1 Nos termos do art. 1º da Resolução n.º 549/2011, do Órgão Especial deste Tribunal, publicada no DJe de 
25 de agosto de 2011 e em vigor desde 26 de setembro de 2011. 
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