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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1004873-06.2017.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIELA 
KELLY GUIMARÃES PEIXOTO, é apelado ANDRÉ SALVADOR FERNANDES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6ª 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 PAULO ALCIDES 
(Presidente), EDUARDO SÁ PINTO SANDEVILLE E JOSÉ ROBERTO FURQUIM 
CABELLA.

São Paulo, 11 de abril de 2018.

Paulo Alcides
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 33577

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004873-06.2017.8.26.0010
APELANTE: DANIELA KELLY GUIMARÃES PEIXOTO
APELADO: ANDRÉ SALVADOR FERNANDES
MM. JUIZ(A): LUIS FERNANDO CIRILLO
COMARCA: SÃO PAULO

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Publicação veiculada 
em página de rede social. Inexistência de escopo ofensivo ou 
difamatório. Postagem realizada pelo apelado, ex-marido da 
apelante, que apenas denota a existência de beligerância entre as 
partes, decorrente do fim da união matrimonial. Requerido não 
extrapolou os limites da livre manifestação do pensamento. 
Inocorrência de lesão à honra ou à dignidade da autora, o que 
afasta o dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por 

DANIELA KELLY GUIMARÃES PEIXOTO contra a r. sentença (fls. 

99/100), que julgou improcedente o pedido formulado na ação de 

indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de Luis Fernando 

Cirillo.

Sustenta, em síntese, que o fato de manter uma 

relação conturbada com o apelado não o autoriza a denegrir sua 

imagem por meio de afirmação inverídica veiculada em rede social. 

Afirma que a publicação realizada pelo recorrido no facebook e os 

comentários dela decorrentes extrapolaram o limite do razoável, 

caracterizando ilícito civil, o que, ao seu entender, proporciona respaldo 

à reparação por danos morais. Pugna pela reforma da r. sentença, a fim 
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de que o requerido seja condenado ao pagamento de indenização por 

prejuízos extrapatrimoniais.

Recurso tempestivo. Apelante dispensada do 

recolhimento das custas atinentes ao preparo, porquanto é beneficiária 

de gratuidade de justiça.

Contrarrazões (fls. 116/123).

É o relatório.

Cuida-se de ação por meio da qual a autora 

pretende a reparação por danos morais, os quais alega ter sofrido em 

razão de conteúdos supostamente ofensivos publicados pelo réu em sua 

página de rede social. 

De início, não comporta acolhimento a 

impugnação à gratuidade de justiça oferecida em sede de contrarrazões 

de apelação.

Reconhecida pelo douto Juízo monocrático a 

existência dos requisitos necessários à concessão do benefício, não é 

cabível a sua revogação com base nas simples alegações do apelado e 

na apresentação de meras fotografias publicadas em página de rede 

social, que se limitam a expor momentos de descontração da vida da 

apelante.

Ausente, no caso, prova inequívoca a afastar a 

condição de necessidade da recorrente, razão pela qual a benesse é 

mantida. 

Superada tal questão, o apelo não comporta 

provimento.

Pesem as argumentações da apelante, as 
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postagens realizadas pelo recorrido em sua página de rede social não 

proporcionam ensejo ao acolhimento do pedido de reparação por danos 

morais.

A publicação alegadamente ofensiva realizada 

pelo apelado contém o seguinte teor: “Uma mãe que não entrega sua 

filha pq vc avisou que chegaria atrasado 1 minuto quando seu carro dá 

pane e vc vai de táxi para passar o fim de semana é o quê? Bicho né. 

Não pensa na filha, apenas em vingança porque deve sentir rejeição. 

Pelo amor. Sem noção.”  (sic).

Com efeito, o comentário referido evidencia a 

existência de beligerância entre os litigantes, que recentemente se 

divorciaram e agora apresentam divergências no tocante ao regime de 

visitação do pai à filha menor do casal.

Todavia, não se vislumbra na publicação 

expressões depreciativas, injuriosas ou difamatórias, ressaltando-se 

inclusive que em nenhum momento foi feita menção ao nome da 

apelante. 

Conforme bem observado pelo douto Magistrado 

“o comentário em si não tem aptidão para fundamentar a qualquer 

pessoa de bom senso um conceito depreciativo da requerente. Qualquer 

pessoa sensata que visse o comentário contra o qual a autora se volta 

concluiria que se trata de típico atrito entre os componentes de um 

casal separado.” (fl. 100).

Assim, a postagem do requerido em sua página 

pessoal de rede social não extrapolou os limites da livre manifestação 

do pensamento, direito assegurado a todos pelo artigo 5º, inciso IV, da 

Constituição Federal.
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A respeito do tema, oportuna a transcrição dos 

precedentes jurisprudenciais desta Colenda Sexta Câmara de Direito 

Privado:

“INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. COMENTÁRIOS 

LANÇADOS EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE 

FERIMENTO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. 

OPINIÃO REALIZADA A PARTIR DE NOTÍCIA 

DIVULGADA E QUE NÃO SE DIRIGIU 

DIRETAMENTE AO FILHO DA REQUERENTE. 

EXERCÍCIO DO DIREITO AO LIVRE PENSAMENTO 

E À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE 

ABALO À HONRA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível n.º 

1005387-21.2015.8.26.0302. Relator Des. Vito 

Guglielmi. J. 23-02-2017).

“Ação de indenização  Dano moral não 

configurado  Mensagens de texto e publicações 

em rede social  Exposição do descontentamento 

com o término do casamento  Mero dissabor  

Sentença mantida nesse ponto  Honorários 

advocatícios reduzidos  Parcial provimento.” 

(Apelação Cível n.º 

1014925-34.2014.8.26.0344. Relator Des. 

Eduardo Sá Pinto Sandeville. J. 02-06-2016).

Deste modo, não configurado ato ilícito causador 

de ofensa à honra ou à imagem da recorrente, por conseguinte, de rigor 

a improcedência do pleito de reparação por danos morais.
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Finalmente, com base na argumentação 

apresentada, nada existe para ser alterado na r. sentença.

Ante tais fundamentos, nega-se provimento 

ao recurso.

PAULO ALCIDES AMARAL SALLES

                   Relator
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