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Apelação n. 0600412-15.2014.8.24.0011, de Brusque
Relatora: Desembargadora Rosane Portella Wolff

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. RÉU QUE REPLICOU, ATRAVÉS DE 
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL), MATÉRIA PUBLICADA 
EM JORNAL, CUJO CONTEÚDO CONTINHA 
INFORMAÇÃO DE CONDENAÇÃO, EM PRIMEIRA 
INSTÂNCIA, EM PROCESSO CRIMINAL. PEDIDOS 
VAZADOS NA EXORDIAL QUE FORAM JULGADOS 
IMPROCEDENTES NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DOS 
AUTORES.

PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. (A) 
DEMANDANTES QUE PRETENDIAM REALIZAR A 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL A FIM DE DEMONSTRAR O 
ANINUS DIFAMANDI DO RÉU. DESNECESSIDADE. 
ELEMENTOS CONTIDOS NO FEITO QUE SÃO 
SUFICIENTES AO DESLINDE DO PROCESSO, 
ESPECIALMENTE PORQUANTO O RÉU REPRISOU, IPSIS 
LITTERIS, O CONTEÚDO DA NOTÍCIA JORNALÍSTICA. (B) 
RECORRENTES QUE SUSTENTAM A MÁCULA NO 
DECISUM POR TER A TOGADA A QUO PRESSUPOSTO A 
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO AJUIZAMENTO DE 
OUTRA AÇÃO, NA QUAL SE INVESTIGARIA A AUTORIA 
DO BLOG NO QUAL A MATÉRIA FOI VEICULADA 
INICIALMENTE. SITUAÇÃO QUE, APESAR DE TER 
OCORRIDO NA SENTENÇA, É DESINFLUENTE PARA O 
CASO. AUTORES QUE NÃO DEBATEM NO PRESENTE 
FEITO A AUTORIA DOS ESCRITOS, NEM MESMO A 
IMPUTAM AO RÉU. PREAMBULAR RECHAÇADA. (C) 
ALEGAÇÃO DE QUE A MAGISTRADA SENTENCIANTE 
NÃO É AQUELA QUE ACOMPANHOU O PROCESSO 
DESDE O INÍCIO E, AINDA, QUE ELA ESTAVA 
DESIGNADA PARA ATUAR EM COMARCA DIVERSA. 
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA QUE NÃO SE APLICA 
IN CASU. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 
POSSIBILIDADE DO FEITO SER DESLINDADO POR 
TOGADO DIVERSO DAQUELE QUE PROMOVEU A 
MARCHA PROCESSUAL. MAGISTRADA SENTENCIANTE 
QUE, DE FATO, ATUAVA EM COMARCA DISTINTA 
DAQUELA EM QUE O FEITO TRAMITOU. EXISTÊNCIA DE 
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DESIGNAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE PARA A 
REFERIDA TOGADA COOPERAR NA VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE BRUSQUE. PORTARIA GP 714, DE 25 DE 
OUTUBRO DE 2016. PREAMBULAR REJEITADA.

MÉRITO. AUTORES QUE SUSTENTAM O ANIMUS 
DIFAMANDI DO RÉU E, AINDA, APONTAM TEREM 
SOFRIDO CONSTRANGIMENTO MORAL PASSÍVEL DE 
INDENIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDADO QUE NÃO 
FOI O AUTOR DOS ESCRITOS, ALÉM DE QUE SE 
LIMITOU A REENVIAR O TEXTO JORNALÍSTICO, A UM 
GRUPO RESTRITO DE PESSOAS, SEM ADICIONAR 
QUALQUER CONTEÚDO. NOTÍCIA QUE TEM TEOR 
INFORMATIVO E JORNALÍSTICO. MERO ANIMUS 
NARRANDI. TEORIA DO ESQUECIMENTO E DIREITO À 
HONRA QUE NÃO SE SOBREPÕE AO DIREITO DE 
INFORMAÇÃO E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 
DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA ANTIGA QUE, APESAR DE 
GERAR ABORRECIMENTO, NÃO OCASIONOU DANOS 
MORAIS INDENIZÁVEIS. USO INDEVIDO DA IMAGEM 
NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO DE 
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA 
MANTIDA.

CONTRARRAZÕES. RECORRIDO QUE PLEITEOU A 
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 
IMPOSSIBILIDADE. ATOS PRATICADOS ANTES DA 
VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 
0600412-15.2014.8.24.0011, da Vara Cível da comarca de Brusque, em que é 
Apelantes Luciano Hang e Havan Loja de Departamentos e Apelado Cedenir 
Alberto Simon:

A Quinta Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, 
conhecer do Recurso e negar-lhe provimento e rejeitar o pleito de estipulação de 
honorários recursais. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. 
Des. Luiz Cézar Medeiros, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Henry 
Petry Júnior.
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Florianópolis, 06 de fevereiro de 2017.

Desembargadora Rosane Portella Wolff
Relatora
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RELATÓRIO

Luciano Hang e Havan Lojas de Departamentos Ltda., ajuizaram 

Ação de Indenização por Danos Morais n. 011.14.600412-5, em face de Cedenir 

Alberto Simon, na 1ª Vara Cível da comarca de Brusque.

Na exordial (fls. 2-23), alegaram: (a) que o demandante Luciano 

Hang é diretor presidente da empresa Requerente, a qual atua no comércio 

varejista de diversos produtos, contendo, à época da propositura da lide, mais de 

65 (sessenta e cinco) lojas em todo o país; (b) por conta do requerente Luciano 

ser natural de Brusque, ele e sua empresa sempre buscaram auxilar os mais 

necessitados em sua cidade natal, sendo que não possui qualquer vínculo com 

partido político; (c) como exemplo de seu engajamento com a vida na cidade, 

tem-se seu posicionamento contra a instalação de radares em Brusque, sob o 

mote de que os trabalhadores já pagam uma carga excessiva de impostos e, 

com a instalação desses instrumentos de controle de trânsito, haveria um 

possível desestímulo ao comércio local; (d) concedeu entrevistas enfatizando 

que os moradores não deveriam ser forçados a financiar mais uma fonte de 

renda da municipalidade; (e) que apesar dessa temática não possuir relação 

direta com o objeto da presente demanda, enfatizaram que esse intróito é 

necessário a fim de demonstrar que sua posição era contrária ao da gestão 

municipal à época e, ao posicionar-se, publicamente, de forma contrária ao então 

prefeito de Brusque, Paulo Eccel, do Partido dos Trabalhadores, os Requerentes 

passaram a ser alvo dos integrantes desse partido político, especialmente pelo 

secretário municipal Cedenir Alberto Simon (Requerido), o qual divulgou na 

internet um dossiê sobre os Autores, intitulado de "informações sobre a Havan", 

com o intuito de os difamar; (f) esse documento foi enviado do endereço 

eletrônico <cedenirsimon@gmail.com> a um grupo de e-mail do Partido dos 

Trabalhadores de Brusque <ptbq@googlegroups.com>, sendo que, ao tomar 

conhecimento de seu teor, os Demandantes realizaram uma ata notarial sobre 

essa correspondência; (g) o conteúdo do e-mail tratava-se de eventual 
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condenação do proprietário da Havan, Luciano Hang, a 14 (quatorze) anos de 

prisão, por crime de lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro; (h) 

os Requerentes encaminharam um e-mail, com caráter de resposta, aos 

endereços eletrônicos apontados; (h) que em relação ao conteúdo do alegado 

dossiê, os Demandantes sustentaram que o Réu propagou tema falso, além de 

que deixou de transmitir informações atualizadas sobre o caso, o que reforça a 

intenção do Réu em lhes ofender, até mesmo porque o assunto veiculado, o que 

ocorreu em 5-2-2014, refere-se a uma decisão judicial prolatada em 14-3-2008, 

cujo conteúdo foi extraído de um blog anônimo; (i) que o Demandado extrapolou 

os limites de matéria informativa, além de que reavivou fato ocorrido há mais de 

meia década, o que viola o seu direito ao esquecimento; (j) que a intenção do 

Requerido não era a de "informar seus correligionários, mas tão somente ofender 

e difamar os Autores" (fl. 18).

Ao final, sob o mote de o Réu ter tisnado sua imagem, pleitearam a 

condenação do Adverso em indenizar-lhes pelo abalo moral experimentado.

Citado, o Requerido ofertou contestação (fls. 49-64), alegando  

preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, defendendo que tão somente 

encaminhou a seus colegas a notícia veiculada na internet, sendo que sobre o 

alegado conteúdo não possui qualquer tipo de controle, ou seja, não é o autor 

dos escritos. A mais disso,  alegou que em nenhum momento externou sua 

opinião, já que o teor de seu e-mail limitou-se a reproduzir ipsis litteris a 

reportagem.

No que trata do mérito, ventilou: (a) a observância do princípio da 

liberdade de expressão, enfatizando que não houve excesso de linguagem, além 

de que o e-mail foi encaminhado a um grupo de pessoas, sem qualquer tipo de 

veiculação pública; (b) que o conteúdo da correspondência eletrônica tão 

somente reproduziu notícia pública na cidade de Brusque, a qual, conforme 

indicado na exordial, corresponde a matéria verídica, o que induz na ausência de 

ilícito civil in casu; (c) que não foi produzida prova no feito sobre os danos 
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experimentados pelos Demandantes, sendo que, em caso de se perfilhar a 

posição de que houve abalo imaterial, deve ser sopesada a capacidade 

financeira de ambos os Contendores, a fim de não provocar o enriquecimento 

sem causa, atentando-se, ainda, à proporcionalidade em relação às condições 

financeiras do pagador.

Ao final, requereu o acolhimento da prefacial de ilegitimidade 

passiva ad causam e, sucessivamente, o julgamento de improcedência do 

pedido inaugural.

Intimados, os Autores ofertaram impugnação (fls. 69-85), reiterando 

os termos já expendidos na petição inicial.

Na sequência, a magistrada Cintia Gonçalves Costi, em julgamento 

antecipado da lide, prolatou sentença (fls. 87-97), cuja parte dispositiva restou 

assim lavrada:

Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos consubstanciados na 
inicial da presente Ação de Indenização proposta por Havan Lojas de 
Departamentos Ltda e Luciano Hang em face de Cedenir Alberto Simon.

Em consequência julgo extinto o presente feito, com fulcro no art. 269, I 
do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios os quais fixo em R$ 2.000,00 a teor do disposto no art. 
20 §3° e §4° do CPC.

[...]
(fl. 96).

Inconformados com a sentença, os Autores interpuseram Apelação 

(fls. 100-130). Sustentaram preliminar de nulidade do decisum, sob o argumento 

de que o feito não se encontrava pronto para julgamento, já que pendia a 

produção de prova acerca da intenção do Demandado em difamá-los com o 

envio da correspondência eletrônica que propagou a notícia veiculada no blog; 

ainda, apontaram a nulidade da sentença também sob o mote de que a Togada 

indicou que os Requerentes não comprovaram que teriam ajuizado outra ação 

judicial a fim de obter a exclusão das matérias apontadas como ilícita, sendo 
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que, ao contrário disso, na impugnação à contestação foi individualizado o 

número da ação judicial que foi proposta para esse fim, a qual tramitava perante 

o mesmo Juízo; também como preliminar, arguiram a nulidade da sentença em 

razão de que o processo tramitou perante o Juízo de Brusque e, por 

determinação do Tribunal de Justiça, o feito foi sentenciado por Magistrada de 

outra comarca, qual seja, a de Blumenau, a qual não estava familiarizada com a 

discussão fática do presente caso.

No que trata do mérito, ventilaram que a prova da má-fé do 

Requerido é desnecessária para configurar o ilícito civil, uma vez que esse 

assunto é pressuposto da divulgação da notícia in casu, o que se deu já com o 

propósito de lhes ofender. A mais disso, a produção dessa prova — má-fé — é 

impossível de ser materializada, já que possui caráter subjetivo; que, não 

obstante, da análise do modus operandi do Requerido, é possível extrair que sua 

pretensão era, de fato, difamar-lhes e ofender-lhes; que a posição da Corte da 

Cidadania é de que, para a indenização do abalo imaterial, a prova da intenção 

do causador do dano é desnecessária; que o Requerido claramente objetivou 

atacar a sua honra, uma vez que, anteriormente, eles se pronunciaram 

publicamente contra a posição da Prefeitura Municipal, além de que está 

comprovado no feito que o Demandado é o responsável pela compilação das 

notícias e envio do alegado e-mail, sendo que esse proceder ocorreu justamente 

após o autor Luciano Hang posicionar-se contra a instalação dos radares de 

trânsito; que as notícias enviadas por e-mail, que se encontravam divulgadas, 

não no jornal Diário Catarinense, consoante informado pelo Réu, mas, sim, em 

blogs anônimos, foram excluídas da página virtual, além de que contra esses 

blogs foi ajuizada a respectiva ação judicial.

Em relação ao fato de que o Demandado alterou a fonte da 

informação, os Apelantes verberaram que a sentença não enfrentou esse 

assunto.

Sucessivamente, aduziram os Apelantes que, caso não seja 
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acolhida a tese de que a veiculação da notícia, por correspondência eletrônica, 

não é o bastante para configurar dano moral, tem-se que houve a utilização, pelo 

Réu, da imagem do autor Luciano Hang, o que ocorreu sem a sua autorização, 

cujo fato já é o suficiente para caracterizar o abalo imaterial indenizável.

Noutro viés, os Apelantes invocaram a teoria do direito ao 

esquecimento, porquanto o Réu, no ano de 2014, reavivou fatos ocorridos em 

2008, ou seja, há 6 (seis) anos antes, sendo que o assunto deve ser enfrentado 

à luz do enunciado 531 da Jornada de Direito Civil, in verbis: "a tutela da 

dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao 

esquecimento", sendo que o Requerido, sem qualquer justificativa para tanto, 

"reacendeu a desconfiança da sociedade quanto à sua índole" (fl. 127), o que 

tisnou a sua imagem e, portanto, configura ilícito civil indenizável.

Ao final, requereram, preliminarmente, o reconhecimento da 

nulidade da sentença e, sucessivamente, o provimento do Recurso a fim de 

condenar o Demandado no pagamento de verba indenitária.

Recebido o Recurso (fl. 198), o Apelado apresentou suas 

contrarrazões (fls. 201-220), apontando a impossibilidade de conhecer de parte 

do Inconformismo, já que houve inovação recursal, especialmente com a 

exibição de documentos já existentes e que não foram apresentados na origem. 

No demais, atacou a temática ventilada pelos Adversos e reiterou os termos já 

expendidos na origem.

Por fim, o Recorrido, com azo no art. 85, § 11, do Código Fux, 

pleiteou a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para, ao 

menos, 15% sobre o valor da causa.

Assim, vieram os autos a esta Corte.

É o breve relato.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do 
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Recurso.

1 Preliminar 

1.1 Da alegação de nulidade da sentença e do cerceamento de 

defesa

Preliminarmente, os Recorrentes aduziram a nulidade da sentença, 

sob 3 (três) fundamentos distintos, quais sejam:

(a) o fato de que houve o julgamento antecipado da lide e, com 

isso, não foi possível produzir prova sobre a intenção do Requerido prejudicar-

lhes com a veiculação, em correspondência eletrônica, de matéria jornalística a 

seu respeito;

(b) a referência, no decisum guerreado, de que não há prova no 

feito quanto à propositura da ação judicial referida na réplica, qual seja, aquela 

que se destinaria a obter a exclusão da veiculação on-line das matérias 

jornalísticas, ao passo em que, à fl. 71, foi indicado o número dessa demanda, a 

qual, inclusive, tramitava perante o mesmo Juízo que a presente lide; e

(c) a prolação de sentença por julgador diverso daquele que 

conduziu a lide, além de que a Julgadora, ao tempo da prolação da decisão, 

encontrava-se atuando perante a Vara Regional de Direito Bancário da comarca 

de Blumenau, e não em Brusque.

Pois bem:

No que se refere à pretensão dos Autores, em produzir prova 

quanto à intenção do Réu na veiculação do e-mail, contendo notícia sobre a  

condenação em processo crime de Luciano, no Juízo de primeiro grau, verifica-

se que o caso não reclama o elastecimento probatório.

Isso porque, conforme será melhor deslindado na sequência, 

quando analisado o mérito, a autoria do conteúdo dos escritos não é do Réu, 

além de que, como também será apontado a seguir, não se verificou excesso de 

linguagem.

Aliado a isso, tem-se que os Autores não indicaram na demanda 
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qualquer dano concreto que teriam experimentado por conta da correspondência 

eletrônica remetida pelo Réu, o que torna desnecessária a investigação do 

alegado animus difamandi imputado ao Demandado.

Noutro viés, os Recorrentes também sustentaram que a Togada a 

quo, ao prolatar a sentença, equivocou-se ao afirmar que não comprovaram na 

lide terem ajuizado outra demanda a fim de descobrir a autoria dos blogs em que 

houve a publicação.

Contudo, ao revés disso, de fato, na impugnação à contestação, os 

Autores informaram o número dessa outra ação. Confira-se:

Abra-se um parênteses para esclarecer que a exemplo da presente ação, 
à medida que versa sobre os blogs anônimos utilizados pelo Secretário 
Municipal para enviar o e-mail. Esta ação está em trâmite perante este Juízo 
sob o nº. 0502467-62.2013.8.24.0011.

(sic - fl. 71).

Ocorre que essa investigação, para o presente caso, não se mostra 

relevante, uma vez que os próprios Autores apontaram na exordial que a notícia 

referente a tal condenação não é inverídica, além de que o conteúdo da 

correspondência eletrônica não foi elaborada pelo Réu, o qual tão somente se 

restringiu a reproduzir matéria jornalística.

Como se vê, ausente a pertinência entre a vinculação da ação n. 

0502467-62.2013.8.24.0011 com a presente lide, dada a distinção do objeto e da 

causa de pedir, tem-se que o equívoco da sentença não tem o condão para 

conferir solução diversa à esta.

Outrossim, no que trata da alegação de nulidade do decisum por ter 

sido a sentença prolatada por magistrada diversa daquela que conduzia o feito e, 

também, sob o argumento de que ela se encontrava atuando em jurisdição 

diversa daquela em que a lide tramitou, melhor sorte não assiste aos 

Recorrentes.

É que no presente caso, não vigora o princípio da identidade física 
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do Juiz, uma vez que o julgamento da lide ocorreu de forma antecipada.

Ou seja, haveria vinculação do magistrado para prolatar a sentença 

tão somente se ele tivesse presidido a instrução processual — art. 132 do 

Código Buzaid, vigente ao tempo da prolação da sentença.

Contudo, no presente caso, repita-se, não ocorreu a instrução da 

lide, uma vez que os documentos apresentados foram suficientes para o deslinde 

da causa.

E, em relação ao fato de que a sentença foi prolatada por 

magistrada que se encontrava atuando em jurisdição diversa daquela em que a 

lide tramitou, tem-se que essa alegação não corresponde à realidade.

É que a Presidência do Tribunal de Justiça, em cooperação do 

programa da Corregedoria Geral de Justiça, designou a magistrada Cintia 

Gonçalves Costi para, de 20-10-2015 a 19-12-2015, cooperar na Vara Cível da 

Comarca de Brusque — Portaria GP n. 714 de 25 de outubro de 2016.

E, como a sentença foi prolatada em 16-12-2015, ou seja, no 

interregno em que vigia o regime de cooperação, não há que se falar em 

nulidade.

Como se vê, as prefaciais restam derribadas.

2. Do mérito

2.1 Dos danos morais

Em síntese da exordial, o primeiro requerente, Luciano Hang, 

Diretor Presidente da segunda demandante, Havan Lojas de Departamentos 

Ltda., informou que no inicio de 2014 manifestou-se publicamente ser contrário a 

instalação de radares de trânsito na cidade de Brusque/SC.

Segundo eles, em represália, o réu Cedenir Alberto Simon, então 

secretário da prefeitura, teria extraído de um blog anônimo uma notícia que lhes 

diz respeito, a qual foi publicada originariamente em 14 de março de 2008, e a 

encaminhou por correspondência eletrônica em 5 de fevereiro de 2014 para 
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grupo virtual de pessoas afiliadas ao Partido dos Trabalhadores de Brusque, 

agindo com intenção difamatória, o que lhes causou angústia e feriu suas 

imagens.

Com base na documentação exibida na lide, a Togada a quo, 

ancorando-se na teoria da asserção, enfrentou o mérito dos pleitos exordiais e 

julgou-os improcedentes.

Nesse cenário é que serão enfocadas as teses recursais.

Inicialmente, conforme as alegações dos próprios Autores, tem-se 

que em nenhum momento se imputa ao Réu ser dele a autoria do conteúdo dos 

escritos debatidos na presente demanda.

A propósito, os Requerentes afirmaram que, ao terem 

conhecimento do teor do e-mail remetido pelo Réu a um grupo do Partido dos 

Trabalhadores de Brusque, remeteu-lhes resposta em 7-2-2011, oportunidade 

em que afirmaram, in verbis:

A Havan e seu diretor presidente, Luciano Hang, tomaram conhecimento 
por intermédio de sua assessoria de imprensa (encarregada de acompanhar 
todas as notícias veiculadas na internet) de um e-mail, cujo título é "informações 
sobre a Havan" [...]. Referida mensagem eletrônica propaga matérias falsas e 
inverídicas, além de questões desatualizadas, sobre a Havan e Luciano Hang, 
com o nítido propósito de difamar e ofender.

[...].
(fl. 9).

Além disso, os Demandantes são categóricos em apontar que o 

Réu não é o autor do conteúdo dos escritos encaminhados por correspondência 

eletrônica. Veja-se:

13. Nota-se que o Requerido buscou na rede mundial de computadores 
algo que pudesse denegrir a imagem dos Autores. Esse aspecto, associado ao 
fato de ter enviado matéria jornalística publicada há mais de 6 (seis) anos e 
outros links difamatórios a diversos destinatários, demonstra a nítida intenção 
de ofender a honra dos Autores.

(fl. 12).
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Ainda, no que trata dos assuntos referidos pelo Réu ao final da 

notícia, quais sejam, "Ira e Retaliação da Havan contra quem fiscaliza Uso de 

Dinheiro Público a Favor da Empresa", "Havan e os políticos amestrados", 

"Havan, Favores Fiscais e Documentos Oficiais Adulterados", "Acusação contra 

Havan e outras Empresas — Sonegação Fiscal, Uso de 'Laranjas', Contrabando 

e Remessa de Dinheiro para o Exterior", "Críticas à estatua da liberdade da 

Havan" (fl. 9), conforme apontado pelos Autores, igualmente, não se debate 

acerca da autoria dos escritos, já que os próprios Demandantes informaram que 

o conteúdo foi extraído de página on line de terceiros (fl. 12, item 13).

Nesse tom, observa-se que a presente ação discorre sobre 

conceitos inerentes ao direito à honra em contraposição à liberdade de 

expressão ou livre manifestação do pensamento, ambas diretrizes 

salvaguardados pela Constituição Federal de 1988, no artigo 5°, incisos IV, IX e 

X.

Nessa seara, em caso de conflito entre princípios, tem-se que um 

não se sobrepõe necessariamente ao outro, o que é dirimido em atenção ao 

princípio da proporcionalidade, especialmente conforme as particulares de cada 

situação. Veja-se:

DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÃO DE OPINIÃO POLÍTICA ENVIADA 
POR E-MAIL A DESTINATÁRIOS ESPECIFICADOS DURANTE O PERÍODO 
DE ELEIÇÃO PARA PRESIDÊNCIA DE UM CONSELHO PROFISSIONAL. 
IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR.

ALEGADA INTENÇÃO DE DENIGRIR A IMAGEM DO AUTOR, 
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DO CONSELHO, COM ACUSAÇÕES DE 
FRAUDE ELEITORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO X PROTEÇÃO À 
HONRA E À IMAGEM. CHOQUE CONSTITUCIONALMENTE PREVISTOS. 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PESSOA PÚBLICA. MERA CRÍTICA 
POLÍTICA DA OPOSIÇÃO. INTENÇÃO DE DENEGRIR AUSENTES.

Há, na Carta Magna, mecanismo que garantem a livre manifestação do 
pensamento (art. 5°, inciso IV e IX). Porém, é igualmente assegurado o direito à 
indenização por dano moral que possa resultar do excesso da liberdade de 
expressão, pois o seu art. 5°, inciso X, é claro ao determinar que "são 
invioláveis a intimidade, a vida provada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
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sua violação".
Para que se configure a obrigação de indenizar dano imaterial em virtude 

de opinião expressada para um grupo certo de pessoas e em razão de disputa 
eleitorais, imprescindível a comprovação de presença do intuito de caluniar, 
injuriar ou difamar com o evidente intenção de desabonar que fuja do propósito 
de narrar.

No que compete à responsabilidade civil, faz-se necessário o exame dos 
requisitos constitutivos do dever de indenizar, quais sejam: a) a ação ou 
omissão; b) a culpa na conduta lesiva; c) o dano provado pelo ato comissivo ou 
omissivo; e d) o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano. Ausentes, a 
reparação é indevida.

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.
(Apelação Cível, n. 2011.075955-4, Rel.: Des. Gilberto Gomes de Oliveira, 

j. 17-9-2015, sem grifo no original).
  

Nesse sentido, é incontroverso que o Réu é o responsável por 

redirecionar, através de correio eletrônico, matérias de autoria de terceiro, para 

um grupo de simpatizantes de um partido político PT-BQ (Partido dos 

Trabalhares de Brusque).

Logo, a discussão da causa recai somente quanto ao teor das 

materiais e incidência de danos morais indenizáveis, e não quanto à sua autoria.

Nesse ponto, conforme já apontado na análise das preliminares do 

Inconformismo, o fato da Togada a quo ter indicado na sentença que os Autores 

não comprovaram a propositura da demanda na qual se discutia sobre a autoria 

dos escritos, apesar de, ao contrário, terem eles, na impugnação à contestação 

(fl. 71), informado o número da lide, a qual tramitava perante o mesmo Juízo, tal  

equívoco é irrelevante para o presente caso.

Isso de deve ao fato de que, conforme apontado acima, o presente 

caso não debate a autoria dos escritos, além de que, ao contrário, os Autores 

são enfáticos em afirmar que não é o Réu o autor do texto ou dos link's 

apontados ao fim do e-mail, o qual somente o reenviou a um grupo de pessoas.

Nesse aspecto, da matéria veiculada pelo Réu, extrai-se a 

informação de que o primeiro Requerente foi condenado criminalmente, em 

primeira instância, por lavagem de dinheiro e violação do sistema financeiro.
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Além do mais, os Autores apontaram que seria inverídica a fonte 

citada pelo Réu em seu e-mail, o qual teria informado que a matéria foi veiculada 

no jornal Diário Catarinense em 14-3-2008 (fl. 30).

Ocorre que, conforme a prova exibida no feito pelos próprios 

Demandantes, extrai-se, de fato, que o Diário Catarinense veiculou essa matéria 

em 14-3-2008 (fls. 37-38).

É que, à fl. 38, in fine, onde está indicada a marca "DC", referente 

ao Diário Catarinense, há menção à matéria intitulada "Dono da Havan 

condenado por crime financeiro e lavagem de dinheiro", além de que, acima, foi 

indicado o link para acesso na internet, in verbis: 

<http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2008/03/dono-da-havan-

condenado-por-crime-financeiro-e-lavagem-de-dinheiro-1795294.html> (fl. 38).

Noutro tom, nos termos da exordial, segundo os próprios Autores, a 

existência da notícia é verdadeira — até mesmo porque pleiteiam o direito ao 

esquecimento —, concentrando sua causa de pedir no óbice de reavivar essas 

informações, eis que o Réu teria enviado a matéria via e-mail à outras pessoas 

em 5-2-2014, ao passo em que a publicação original ocorreu em 14-3-2008, ou 

seja, mais de 6 (seis) anos antes.

Como admitido nos autos pelas partes, enfatiza-se, o Apelado não 

foi o autor, escritor ou idealizador da matéria, nem dos link's referidos ao fim do e-

mail, assim como não há provas de que é o criador ou administrador do blog 

anônimo que, segundo os Requerentes, publicou originalmente a notícia e a 

disseminou na internet.

Portanto, é inconteste que a conduta do Réu limitou-se a reenviar  

as informações para um grupo restrito de pessoas simpatizantes de um partido 

politico.

Assim, percebe-se que na matéria enviada pelo Réu por e-mail (fls. 

29-30) não há qualquer ofensa, deboche ou chacota proferida contra os 

Apelantes, sendo que as críticas publicadas por terceiros em mídia social (fls. 
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37-38) referiu-se à matéria veiculada pelo Diário Catarinense – e reproduzida em 

outros veículos e periódicos - e não em relação ao e-mail do Demandado.

Logo, ainda que a divulgação da notícia sobre a condenação por 

sonegação fiscal em primeira instância tenha ocorrido em tempo pretérito, não foi 

comprovado no feito o seu trânsito em julgado, absolvição ou cumprimento da 

pena, o que inviabiliza a aplicação da teoria do esquecimento, sendo certo que, 

segundo os próprios Recorrentes, o processo criminal ainda não foi julgado em 

definitivo pelo Poder Judiciário (fl. 125), ou seja, transcorre em sede recursal.

Além disso, não há ressalvas ao segredo de justiça que torne a 

notícia impublicável.

Nesse norte, a teoria do esquecimento é um direito excepcional que 

não se sobrepõe ao direito de informação e liberdade de manifestação de 

pensamentos, bem como não resguarda o direito de "apagar" fatos do passado, 

incidindo apenas quando há uma grave ofensa à dignidade da pessoa humana. 

Veja-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDOS DE TUTELA 
ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VEICULAÇÃO DE 
MATÉRIA JORNALÍSTICA EM TV ABERTA E SITE DA RÉ. ABORDAGEM 
ACERCA DA VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO. MENÇÃO A CASOS NOTÓRIOS NO 
ESTADO DE SANTA CATARINA. NARRAÇÃO DO SINISTRO NO QUAL SE 
ENVOLVEU O AUTOR COM CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO E LESÕES 
CORPORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE A NOTÍCIA CAUSA OFENSA À SUA 
HONRA. PENA JÁ EXAURIDA. PLEITEADO O GOZO DO DIREITO AO 
ESQUECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE SOBREPÕE 
À ABORDAGEM HISTÓRICA DE CASOS EMBLEMÁTICOS. PRECEDENTES 
DESTA CORTE. ANIMUS CALUNIANDI OU DIFAMANDI NÃO VERIFICADO. 
MERO ANIMUS NARRANDI. FATO QUE, À ÉPOCA, GEROU GRANDE 
COMOÇÃO POPULAR E FICOU MARCADO NA HISTÓRIA DA CIDADE. 
AUSÊNCIA DE AFIRMAÇÕES DE DESABONASSEM A HONRA DO AUTOR. 
DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. ABALO À MORAL NÃO 
CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Meras referências a uma situação de fato, publicadas em periódico, 
sem ânimo nem o efeito de atingir a honra de outrem, não configuram dano 
moral passível de indenização.

2. Não pode a parte, que tem contra si condenação criminal transitada em 
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julgado, impedir a veiculação de notícia sobre fato que se envolveu mesmo 
após cumprimento da pena, ainda mais se a matéria jornalística servir como 
alerta e prevenção.

3. "O direito ao esquecimento, apesar de erigido por doutrina e 
jurisprudência hodiernas como um direito da personalidade novo e 
independente dos demais e corolário do princípio da dignidade da pessoa 
humana, sob uma visão mais crítica, enquanto verdadeiro limitar do direito à 
informação e à liberdade de impressa, há de ser visto com cautela, sob pena de 
configurar, sob o ilusório pálio de resguardo máximo de direitos fundamentais 
próprio da Estado Democrático de Direito, inadmissível e inconstitucional forma 
de censura. Assim, deve ser concebido nos limites dos direitos da 
personalidade já assegurados pelo ordenamento jurídico pátrio, notadamente a 
intimidade, a privacidade, a honra e a imagem, sobretudo com o fim de 
resguardar o manifesto interesse público na historicidade dos acontecimentos 
sociais, cuja transmissibilidade informativa que lhe é inerente também compõe o 
espectro da dignidade da pessoa humana, que tem o seu desenvolvimento 
assentado, justamente, na aprendizagem social histórica." (TJSC, Apelação 
Cível, n. 2015.021131-7, de Laguna, Rel. Des. Henry Petry Júnior, j. 
18-06-2015, sem grifo no original).

(Apelação Cível, n. 2015.072623-4, Rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 
19-4-2016).

Nesse âmbito, como mencionado, inexiste no conteúdo enviado 

pelo Réu, repassado apenas a um grupo restrito de pessoas, através do 

endereço eletrônico ptbr@googlegrups.com — fls. 30 e 102, informações 

produzidas que desabonem os Autores.

Noutro turno, ainda que a informação enviada por e-mail pelo Réu 

tenha sido veiculada há tempos em jornal, verifica-se que em nenhum momento 

o Requerido ocultou e nem adulterou a data em que foi publicada a notícia 

originariamente (fls. 29-30 e 38), ou seja, não há má-fé ou abuso na reprodução 

do conteúdo.

A propósito, sobre tema, em situação análoga em que há 

contraposição entre a liberdade de expressão e o direito à honra, o Superior 

Tribunal de Justiça já ponderou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) – AÇÃO DE 
INDENIZATÓRIA – LIBERDADE DE IMPRENSA – DECISÃO MONOCRÁTICA 
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.

1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não configurado. 



Apelação n. 0600412-15.2014.8.24.0011

Gabinete Desembargadora Rosane Portella Wolff
18

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da 
controvérsia de forma clara e fundamentada.

2. É ausente que, no exercício do direito fundamental de liberdade de 
imprensa, havendo divulgação de informações verdadeiras e fidedignas, de 
interesse público, não há falar em configuração de dano moral. Contudo, 
referida liberdade de informação e de manifestação do pensamento não 
constitui direito absoluto, podendo ser relativizado quando colidir com o direito à 
proteção da honra e à imagem dos indivíduos, bem como quando ofender o 
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

3. O Tribunal de origem, com amparo nos elementos de convicção dos 
autos e adotando o entendimento desta Corte Superior, consignou não estar 
configurada a lesão à honra e à imagem do insurgente, pois a reportagem foi 
feita dentro do contexto e apenas narrou de forma humorística os atos 
comprovadamente criminosos praticados pelo insurgente (envolvido em 
escândalo financeiro com desvio de erário público já apurado na esfera 
criminal). Impossibilidade de reexame de fatos e provas, ante o óbice da súmula 
7/STJ.

Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 147.136/SP, Rel. 

Min. Marcus Buzzi, j. 9-12-2014, sem grifos no original).

Igualmente, este Órgão Fracionário já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. 
AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 522 DO CPC. AUSÊNCIA DE 
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MÉRITO 
DO APELO. DIFAMAÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR, QUE É PESSOA 
PÚBLICA, ATRAVÉS DE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA ENVIADA 
PELO RÉU A UM GRUPO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA. 
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIGUREM A PRÁTICA DE 
DIFAMAÇÃO. E-MAIL REMETIDO À GRUPO FECHADO DE AMIGOS COM 
INTUITO DE DISCUSSÃO INFORMAL ACERCA DE FATOS E NOTÍCIAS. 
MEROS COMENTÁRIOS E REFERÊNCIAS À SITUAÇÃO PUBLICADA NA 
IMPRENSA. AUSÊNCIA DE DANO À HONRA. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível,  n. 2011.083114-8, Rel. Des. Sebastião César 
Evangelista, j. 13-11-2014, sem grifo no original).

Nessa seara, a reprodução, por si só, de matéria jornalística e link's, 

via correio eletrônico (e-mail), mesmo por pessoas alheias à função da imprensa, 

não é capaz de configurar abalo moral.

Assim, tem-se que a sentença, nesse viés, não merece qualquer 

reparo.



Apelação n. 0600412-15.2014.8.24.0011

Gabinete Desembargadora Rosane Portella Wolff
19

2.2 Do Uso Indevido da Imagem

Noutra vértice, o autor Luciano Hang sustentou, ainda, a 

necessidade de ser indenizado, porquanto o Réu teria utilizado, sem qualquer 

autorização, sua imagem.

Contudo, no que trata de abalo moral pela utilização de imagem, 

tem-se que o dano não é presumido (in re ipsa), uma vez que essa situação 

ocorre quando o agente utiliza indevidamente a imagem como forma de obter 

vantagem financeira ou quando provoca constrangimento indevido à vítima.

No caso, o Recorrente é Diretor Presidente de uma das maiores 

lojas de departamentos do país e, portanto, conhecido no meio social.

Aliais, sobre a utilização de imagem em meio jornalístico e 

assemelhados, este Tribunal já decidiu:

O direito de imagem e a honra do cidadão encontram proteção na atual 
Constituição Federal, assim como por esta é assegurada a liberdade de 
expressão, desde que não extrapole o direito de terceiro. Nessa linha, a 
publicação de matéria jornalística, com a observância do animus narrandi, sem 
caráter difamatório, calunioso, pejorativo e/ou vexatório, não ofende o direito de 
personalidade e, por seguinte, não enseja a reparação por danos morais.

(Apelação Cível, n. 2014.075768-3, Rel.: Des. João Batista Góes Ulysséa, 
j. 4-2-2016, sem grifo no original).

Dessa forma, ainda que o apelante Luciano Hang não se intitule 

como pessoa pública, não é crível afirmar que não possui um mínimo de 

notoriedade em seu ramo de atividade, além de que é incontroverso que a 

exposição de sua imagem se deu não por ato do Réu, mas, sim, do site no qual 

houve a veiculação da notícia originariamente.

3 Do pleito vertido nas contrarrazões

Na resposta ao Apelo, o Demandado requereu a estipulação de 

verba honorária recursal.
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Ocorre que, ao tempo de interposição do Apelo e, inclusive, quando 

do protocolo das contrarrazões, o Código Fux ainda não estava vigente.

A Apelação foi interposta em 22-1-2016 (fl. 100), ao passo em que 

as contrarrazões, em 1-3-2016 (fl. 201).

Já o Código Fux, no qual consta a previsão de honorários recursais, 

entrou em vigor em 18-3-2016.

Dessa forma, observando-se o regramento vigente ao tempo da 

prática do ato processual, tem-se que não havia a previsão de honorários 

recursais.

Por conta disso, a pretensão do Apelado resta naufragada.

É o quanto basta.

Ante o exposto, conhece-se do Recurso e nega-se-lhe provimento e 

rejeita-se o pleito de fixação de honorários recursais deduzidos em 

contrarrazões.


		2017-02-10T08:40:45+0000
	Not specified




