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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1001894-54.2016.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante MARIO 
DE FREITAS, é apelado FERNANDO FERNANDES FILHO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª 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 DONEGÁ MORANDINI 
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E EGIDIO GIACOIA.

São Paulo, 19 de abril de 2018.

Alexandre Marcondes
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1001894-54.2016.8.26.0609

Comarca: Taboão da Serra

Apelante: Mário de Freitas

Apelado: Fernando Fernandes Filho

Juíza: Rachel de Castro Moreira e Silva

Voto nº 13.171

Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. 
Liberdade de expressão. Réu que publicou em suas redes sociais 
vídeo contendo críticas ao autor e ao seu grupo político. 
Conteúdo da publicação que não excede os limites da liberdade 
de expressão e do direito à crítica. Ausência de “animus 
difamandi”. Direitos da personalidade do autor não violados. 
Indenização indevida. Precedentes. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

A r. sentença de fls. 192/195, de relatório adotado, 

julgou improcedente ação de indenização por danos morais movida por Mário de 

Freitas em face de Fernando Fernandes Filho, condenando o autor nas verbas da 

sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Recorre o autor, alegando, em síntese, que teve violada 

sua honra, imagem e demais direitos de personalidade pela conduta do réu, que 

publicou em sua página na rede social Facebook vídeo no qual profere inúmeras 

ofensas, mentiras e intimidações a ele direcionadas. Ressalta que a publicação 

desabonadora teve significativa propagação, alcançando milhares de visualizações, 

centenas de comentários, “curtidas” e compartilhamentos, devastando sua reputação 

enquanto jornalista atuante no Município de Taboão da Serra. Afirma que a conduta 

do réu não pode ser enquadrada como direito à crítica ou mesmo como mero 

“animus narrandi” (fls. 198/206).

Contrarrazões a fls. 211/217, com preliminar de inépcia 

recursal.
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Não há oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

Não prospera o inconformismo.

O autor, jornalista reconhecido e atuante no Município 

de Taboão da Serra, é sócio proprietário da empresa “Art Pro Market Ltda.”, que 

por sua vez é proprietária de dois jornais de circulação semanal na região (“Jornal 

Hoje em Notícias” e “Folha do Taboão”). Narra a petição inicial que após publicada 

denúncia da prática de nepotismo e apadrinhamento político na Prefeitura de 

Taboão da Serra nos periódicos, o réu disponibilizou em sua rede social um vídeo 

proferindo ofensas à honra do autor, direcionando a ele uma série de mentiras e 

intimidações.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação 

sustentando, essencialmente, que o vídeo postado representa “justa resposta” aos 

ataques promovidos pelo autor em suas publicações, ressaltando que o requerente já 

participou da Administração Pública do Município em grupo político de oposição 

(fls. 54/65).

A improcedência da ação foi bem decretada e deve ser 

mantida.

Rejeita-se, de saída, a preliminar de inépcia recursal. 

Ainda que o recurso de apelação de fato coincida em parte com a petição inicial, há 

suficiente impugnação aos fundamentos da r. sentença.

Ademais, tal como já decidiu o E. Superior Tribunal de 

Justiça, “repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na 

contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem 

ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/12/2016, DJe 02/08/2017).

Quanto ao mérito o recurso é infundado.

 Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a liberdade de 
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expressão e de informação é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, 

contando com expressa garantia constitucional (artigos 5º, IV, IX e XIV e 220, 

caput da Constituição Federal). De toda forma, como é cediço, não se trata de um 

direito absoluto: com limitação na própria Constituição, o princípio em questão não 

pode violar a honra, a imagem, a intimidade ou a vida privada dos cidadãos.

Sobre o tema, confira-se a lição de Edilsom Pereira de 

Faria:

“A liberdade de expressão e informação, que atinge o nível máximo 
de sua proteção quando exercida por profissionais dos meios de comunicação 
social, como qualquer outro direito fundamental, não é absoluta, tem limites. 
Assim, além do limite interno referido da veracidade da informação, a 
liberdade de expressão e informação deve compatibilizar-se com os direitos 
fundamentais dos cidadãos afetados pelas opiniões e informações, bem como 
ainda com outros bens constitucionalmente protegidos, tais como a moralidade 
pública, saúde pública, segurança pública, integridade territorial, etc.” 
(Colisão de Direitos  A Honra, a Intimidade, a Vida Privada e a Imagem 
versus A Liberdade de Expressão e Informação, Sérgio Antonio Fabris Editor, 
2ª ed., 2000, pp. 168-169).

Não pode a liberdade de expressão, enfim, agredir 

frontalmente a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III da Constituição Federal) 

ou quaisquer outros princípios fundamentais da República. 

E isso de fato não aconteceu no caso concreto.

Da análise do conteúdo do vídeo reproduzido na petição 

inicial (cf. fls. 3/4) e na sentença (cf. fl. 193), de fato não se observa ânimo 

difamatório (“animus difamandi”) no discurso do réu. As críticas direcionadas ao 

autor e ao grupo politico do qual ele faz parte, embora severas, não extrapolam os 

limites razoáveis da liberdade de expressão, tampouco destoam do embate político 

ao qual costumeiramente estão inseridas as figuras públicas do país.

Por outro lado, o tom do discurso proferido pelo réu 

sequer se distancia daquele adotado pelos periódicos do autor (cf. fls. 14/17 e 

70/87), ambos não desbordantes do direito à crítica. Aliás, já tendo o autor 

participado da Administração Pública do Município de Taboão da Serra (assertiva 
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não impugnada), é razoável presumir que ele está (ou ao menos deveria estar) ciente 

das mais variadas críticas a quais está sujeito no exercício de sua profissão.

Sobre este tópico, confira-se a lição do eminente 

Desembargador Claudio Luiz Bueno de Godoy:

“A crítica, segundo René Ariel Dotti, é entendida como o juízo 
valorativo proposto pelo homem, a partir da 'análise sobre o conteúdo e 
veracidade dos acontecimentos que lhe são transmitidos'. E não há dúvida de 
que ela, de maneira geral, representa forma de manifestação do pensamento 
que, como visto, deve ser livre, mercê de garantia constitucional. [...] É certo 
que a crítica, como sói ocorrer com qualquer direito, não é ilimitada. Seu 
exercício, com efeito, não é absoluto. De tal sorte que, dependendo das 
circunstâncias, poderá a ela opor-se, sim limitando-se, o direito da 
personalidade, muito comumente a honra das pessoas. [...] Ao que se entende, 
a chave para solução da questão é a identificação da pertinência da crítica 
com a obra e fato criticados. Em diversos termos, o que não se deve admitir é 
que, a pretexto do exercício do direito de crítica, acerca de fato ou obra, se 
queira, a rigor, atingir, de modo ofensivo, a pessoa a quem diga respeito esse 
fato ou obra criticados. [...] Conforme acentua Vidal Serrado, tem-se aí nada 
mais senão um necessário princípio da boa-fé que deve marcar o exercício do 
direito de crítica. Ou seja, a despeito de sua qualidade ou veemência, a crítica 
precisa ser objetiva, vale dizer, fulcrada no exame opinativo sobre a obra ou 
feito criticado, sem extravasar para o campo do ataque à pessoa autora da 
obra ou feito, quando então já faltará o substrato institucional, de interesse 
público, é que inerente à liberdade de imprensa” (A Liberdade de Imprensa e 
os Direitos da Personalidade, Ed. Jurídico Atlas, 2001, pp. 100/101)

Há precedente do Supremo Tribunal Federal pertinente 

ao caso concreto, de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello, do qual se 

extrai a seguinte passagem: 

“A liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de 
comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo 
abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe 
são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, 
(c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar. - A crítica jornalística, desse 
modo, traduz direito impregnado de qualificação constitucional, plenamente 
oponível aos que exercem qualquer atividade de interesse da coletividade em 
geral, pois o interesse social, que legitima o direito de criticar, sobrepõe-se a 
eventuais suscetibilidades que possam revelar as pessoas públicas ou as 
figuras notórias, exercentes, ou não, de cargos oficiais. - A crítica que os 
meios de comunicação social dirigem às pessoas públicas, por mais dura e 
veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as 
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limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de 
personalidade. - Não induz responsabilidade civil a publicação de matéria 
jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico 
ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, 
ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a 
condição de figura pública, investida, ou não, de autoridade governamental, 
pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira 
excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. 
Doutrina. - O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em 
seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da 
liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de 
crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica 
como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à 
própria concepção do regime democrático. - Mostra-se incompatível com o 
pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles 
que pretendem negar, aos meios de comunicação social (e aos seus 
profissionais), o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a 
prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e 
inconciliável com a proteção constitucional da informação, a repressão à 
crítica jornalística, pois o Estado  inclusive seus Juízes e Tribunais  não 
dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções 
manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo 
Tribunal Federal. Jurisprudência comparada (Corte Européia de Direitos 
Humanos e Tribunal Constitucional)” (STF, AI 705630, AgR, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 22/03/2011, DJe 06/04/2011  g.n.).

Vale citar precedentes desta C. 3ª Câmara de Direito 

Privado, nos quais, resguardadas as particularidades de cada caso concreto, também 

se afastou a obrigação de indenizar quando respeitados os limites da liberdade de 

expressão e do direito à crítica:

"DIREITO DE RESPOSTA. Ação ajuizada por Vereador contra o 
Prefeito de Mongaguá. Compartilhamento de vídeo em rede social. 
Propagação da matéria veiculada . Sentença de procedência. Inconformismo 
do réu. Acolhimento. Votação do orçamento pela Câmara. Compilação de 
trechos e opiniões pessoais, afirmando que o Vereador que discordou do 
projeto de lei orçamentária é contrário à saúde, educação e ao próprio 
Município. Matéria de interesse da comunidade. Direito à crítica. Comentários 
que não extrapolaram os limites da liberdade de expressão, mormente 
envolvendo discussão no âmbito político. Sentença reformada. Improcedência 
da ação. RECURSO PROVIDO". (Apelação nº 1000159-36.2016.8.26.0366, 3ª 
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 18/08/2017).

“APELAÇÃO  Indenização por danos morais  Publicação de 
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frases e juízos negativos em relação ao autor no site de relacionamentos 
ORKUT  Conflito entre o direito de liberdade de expressão e a proteção aos 
direitos da personalidade, notadamente a honra objetiva e subjetiva do 
demandante  Aplicação do princípio ou regra da proporcionalidade  
Comentários que, in casu, apenas exprimem a opinião pessoal da ré, 
consubstanciando mera crítica desprovida de potencial ofensivo à honra e à 
dignidade do autor  Proteção aos direitos da personalidade que não 
imunizam seu titular de críticas por parte de terceiros, desde que dentro dos 
parâmetros da razoabilidade  Posterior retirada das supostas mensagens 
ofensivas e pedido público de desculpas por parte da demandada  Atos que, 
in casu, mostraram-se suficientes para por fim à controvérsia existente entre 
as partes  Ação improcedente  Sentença reformada  Recurso Provido. 
(Apelação nº 0121449-81.2007.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. 
Des. Egidio Giacoia, j. 06/12/2011).

Por fim, desprovido o recurso, com fundamento no 

artigo 85, § 11 do CPC/2015 fica elevada a verba honorária a ser paga pelo autor 

para 15% do valor da causa atualizado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

                                  ALEXANDRE MARCONDES
                                 Relator
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