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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1001932-58.2015.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante RICARDO 
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NICOLE MACIEL 
MARCOS (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)) e VITORIA MACIEL MARCOS 
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Privado 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 
ERICKSON GAVAZZA MARQUES (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E 
FERNANDA GOMES CAMACHO.

São Paulo, 18 de abril de 2018. 

Moreira Viegas
RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO

  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1001932-58.2015.8.26.0526 2

Apelação Cível nº: 1001932-58.2015.8.26.0526

Comarca: Salto

Apelante:

Apeladas:

RICARDO PEREIRA DA SILVA 

NICOLE MACIEL MARCOS E OUTRA 
(MENORES REPRESENTADAS)

RESPONSABILIDADE CIVIL  Internet  Publicação 
de mensagens de caráter ofensivo em rede social  
Críticas que extrapolaram os limites da liberdade de 
expressão e manifestação  Ofensa ao bom nome e 
conceito social das autoras  Suposta invasão no perfil do 
requerido não comprovada - Danos morais 
caracterizados - Redução do quantum indenizatório, em 
atenção à razoabilidade e proporcionalidade  Sentença 
reformada  Recurso parcialmente provido. 

VOTO Nº 22437

Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 

282/290, relatório adotado, que, em ação de indenização por danos morais, 

julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu ao 

pagamento de indenização por danos morais fixada em R$7.500,00, a cada 

uma das autoras.

Apela a requerida (fls. 295/305). Alega, em breve 

síntese, que não inseriu os comentários em sua rede social eis que teria 

tido sua conta invadida e terceira pessoa teria sido a autora das supostas 

ofensas. Assevera que os comentários inseridos não tiveram a intenção de 

abalar a reputação das autoras e sequer poderiam ensejar o dano moral 

alegado. Aduz que a foi professor das vítimas e que nutre pelas famílias 

uma amizade profunda, não tendo em toda sua trajetória ofendido qualquer 

pessoa. Sustenta que comunicou seus seguidores sobre a invasão de seu 

perfil, o que demonstraria não ser o autor dos comentários que ensejaram a 

presente ação. Salienta que a prova oral demonstrou a ausência de 

repercussão negativa em relação à moral das autoras, o que afastaria a 

indenização. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante 
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indenizatório diante de sua condição financeira. 

Recurso processado, isento de preparo. 

Contrarrazões às fls. 308/311.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, 

é pelo desprovimento do recurso (fls. 316/321). 

É o relatório.

Trata-se de ação indenizatória, visando à 

reparação dos danos decorrentes de ofensas proferidas contra as autoras 

em rede social (Facebook).

Como é cediço, a liberdade de imprensa e 

informação (artigo 5º, incisos IX e XIV e 220, da Constituição Federal), 

embora princípio constitucional, não é absoluta e deve ser exercitada com 

consciência e responsabilidade, em respeito a outros valores igualmente 

importantes e protegidos pelo texto constitucional, como a intimidade, a vida 

privada, a honra, a imagem das pessoas e, sobretudo, a dignidade da pessoa 

humana, que, uma vez violada, demanda reparação. No caso concreto, 

havendo colidência entre tais direitos, necessária a realização de ponderação 

entre eles.  

Igualmente, o exercício de tais direitos no uso da 

internet, conforme assegura do art. 3º, inciso I, da Lei 12.965/14, também se 

sujeita aos limites supra referidos.  

Na hipótese vertente, entretanto, em que pese as 

alegações de que não teria sido o apelante o autor das ofensas, denota-se 

que as mensagens publicadas não trazem ofensas genéricas sobre as 
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autoras e sim comportamentos inadequados dessas, tendo como ponto de 

partida de que estas treinaram com o requerido durante 3 anos, o que por si 

só reforça a necessidade de vínculo entre as partes para que fosse 

proferidas as ofensas.

Ademais, mesmo com as alegações da suposta 

invasão em sua rede social, não providenciou o recorrente a exclusão das 

mensagens desonrosas e inclusive houve juntada de fotos por parte desse 

concomitante com o período em que se alegou que hackers teriam 

assumido a conta relativa a rede social, o que também corrobora a autoria 

dos fatos.

É certo que os fatos ocorridos foram suficientes 

para abalar o bom nome e conceito social das menores e de sua família, 

uma vez que se questionou a ética e a dignidade delas, tendo sido 

desmerecida as conquistas de suas medalhas em campeonato, tendo sido 

tais ofensas disponibilizadas na rede mundial de computadores através de 

uma das maiores populares rede sociais do país, ou seja, é 

inequivocamente ofensiva às imagens da autora. 

No tocante ao quantum indenizatório, deve-se 

levar em conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização. 

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 causador do 

dano, 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).
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Da congruência entre as duas funções é que se 

extrai o valor da reparação. No caso, ainda que verossímil a repercussão 

negativa das ofensas, denota-se que o mal causado não foi suficiente para 

provocar abalo de considerável monta e ainda se considerada a atuação 

profissional do requerido, razão pela qual a indenização deve ser reduzida 

para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada e razoável a reparar o 

dano sofrido, sem que acarrete enriquecimento ilícito.

Assim, deve ser reformada a r. sentença apenas 

para minorar o valor da indenização relativa aos danos morais. No mais, 

fica a mesma mantida.

Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao 

recurso. 

 JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS

       Relator
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