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ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1? C?mara C?vel / Gabinete Des. Rowilson Teixeira

Processo: 7038588-72.2017.8.22.0001 - APELA??O C?VEL (198)

Relator: ROWILSON TEIXEIRA

Data distribuição: 04/09/2018 11:54:27

Data julgamento: 30/09/2020

Polo Ativo:  ADA CLEIA SICHINEL DANTAS BOABAID e outros

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO ESTEBANEZ MARTINS - RO3208-A, LIDIANE PEREIRA ARAKAKI - RO6875-A

Polo Passivo: JUDITH DOS SANTOS CAMPOS e outros   

Advogado do(a) APELADO: ADERCIO DIAS SOBRINHO - RO3476-A

 

RELATÓRIO

Ada Cléia Sichinel Dantas Boabaid apela da sentença proferida pelo juiz da 1ª Vara Cível da 
comarca de Porto Velho, que julgou procedente o pedido formulado na inicial e, consequentemente, condenou-
a ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de danos morais, nos autos da ação indenizatória que lhes move Judith 
dos Santos Campos. 

A sentença, também, julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção e 
condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 
fixados em 15% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (fls. 156/179), alega que a apelada não merece ser beneficiada com a justiça 
gratuita, haja vista que possui plena condição de arcar com as custas processuais. Destarte, pugna pela 
revogação da gratuidade judiciária, bem como a sua condenação em litigância de má-fé, nos moldes do art. 81 
do CPC. 

Alega, também, que teve que pagar antecipadamente o valor das custas iniciais, sem que 
houvesse o trânsito em julgado da sentença; que embora haja condenação ao pagamento das custas e 
honorários, o pagamento antecipado das custas iniciais afronta o devido processo legal.

No tocante ao mérito, sustenta, em síntese, que a apelada deu início à agressão verbal, visto 
que se dirigiu até os comentários de um cidadão para proferir calúnia e difamação contra a pessoa da 
vereadora, o que por si só já demonstra a má-fé processual em omitir a realidade dos acontecimentos.

Aduz que proferiu desculpas públicas (mídia anexa), em especial no programa Rota Policial do 
Jornalista Daniel Jr, Na Rádio Rondônia FM 93,3 no dia 25/07/2017. 

Argumenta que excluiu o comentário, não havendo, portanto, como lhe imputar culpa se os 
sites de notícias jornalísticas divulgaram o ocorrido.

Afirma que a apelada lhe caluniou por fatos oriundos de outra esfera, por ter contra ela e seu 
cônjuge contrariedade partidária e de ideologia consoante reportagens veiculadas na internet. 
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Alega que em caso de ofensas recíprocas inexiste dano moral indenizável, uma vez que 
“quem ofende deve estar preparado para ser ofendido”.

Sustenta que na reconvenção não se aplicou a justiça ao caso concreto, visto que a ofensa 
proferida pela apelada não configura uma simples crítica social, e sim uma grave ofensa à sua honra, dignidade 
e imagem, tal como é tipificada como CRIME, nos termos do Código Penal brasileiro; uma vez que afirmou que a 
apelante recebeu propina, ou seja, crime de corrupção, chamando-a ainda de hipócrita!

Se insurge quanto ao valor da indenização por danos morais (R$ 15.000,00), dizendo que é 
exorbitante e não se mostra proporcional e razoável ao presente caso, devendo ser reduzido. 

Por fim, alega que a sucumbência é recíproca, uma vez que a apelada atribuiu à causa o valor 
de R$ 80.000,00, mas a sentença recorrida condenou em R$15.000,00. 

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (fls. e- 191/204).

É o relatório.

 

VOTO

DESEMBARGADOR ROWILSON TEIXEIRA

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Antes de entrarmos no mérito do recurso, passo à análise das preliminares e/ou prejudiciais 
de mérito.

I) Da Impugnação à Gratuidade da Justiça.

A apelante reitera o alegado no juízo a quo quanto a não comprovação da hipossuficiência da 
autora, ora apelada, ao argumento de que omitiu a remuneração que percebe no Município.

É certo que a gratuidade da justiça deve ser concedida a todos aqueles que comprovarem 
insuficiência de recursos de maneira tal que não permita arcar com as despesas processuais sem prejuízo de 
seu sustento ou de sua família, ressaltando-se que referido benefício pode ser revogado posteriormente, caso 
seja demonstrado a inexistência ou desaparecimento dos respectivos requisitos, não sendo este o caso do 
autos. 

A autora/apelada comprova sua renda mensal, como professora estadual, e destaca que 
aufere, esporadicamente, como Conselheira, verba do Município, mas que não integra sua remuneração mensal, 
nem muda a sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua 
família.

No caso, caberia à apelante apresentar provas suficientes para modificar a decisão que 
concede o benefício à autora, mas se desincumbiu do ônus que lhes competia, sendo, portanto, imperativo a 
manutenção do benefício. Dessa forma, afasto a preliminar ventilada.

Nesta senda, verifica-se que não restou comprovada a alegada litigância de má-fé, nos 
moldes do art. 81 do CPC. 

Submeto a questão aos e. pares.

II) Do mérito
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Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega ter sido ofendida pela requerida, 
ora recorrente, em uma publicação feita na rede social Facebook, nos seguintes termos: 

“Quem é vc sua puta pra falar que eu ganhei dinheiro pra votar alguma coisa? Passa na minha frente sua vagabunda que 
vou fazer você engolir cada palavra que digitou aqui, porque tenho certeza que não vai ter coragem de falar na minha 
cara! Vai se tratar sua maluca... Dinheiro deve ter no teu rabo sua quenga do PT!” 

Os fatos relacionados às circunstâncias que ensejaram os pedidos feitos na inicial restaram 
incontroversos nos autos, uma vez que a própria requerida, ora apelante, admite que realizou a publicação 
alhures transcrita em sua página de Facebook, utilizando como justificativa a assertiva de que quem iniciou as 
agressões virtuais foi a parte autora, ora apelada, bem assim que teria retirado sua publicação.

Sendo assim, cinge-se o recurso em analisar se as ofensas perpetradas pela apelante são 
capazes de ensejar abalo à honra subjetiva da requerente/apelada. 

Pois bem. Conforme pontuado na sentença, “a internet representa, atualmente, um dos 
maiores mecanismos postos à disposição dos indivíduos para manifestação do pensamento. É através dela e, 
consequentemente, das redes sociais que estão presentes nela (internet) que os indivíduos expõe suas opiniões, 
realizam suas críticas e exteriorizam suas manifestações pessoais.” Mesmo porque a Constituição Federal 
resguarda de forma cristalina a liberdade de pensamento como direito fundamental do indivíduo. 

Todavia, o acesso à informação e a sua divulgação não é direito absoluto, devendo ser 
sopesado quando conflitante com os direitos da personalidade a honra, a imagem e a vida privada (CF, art. 5º, X), 
sendo, inclusive,  os possíveis abusos resolvidos no âmbito da responsabilidade civil. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:
[...]
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua violação.

No caso, verifica-se de uma simples leitura da publicação questionada, sem nenhum esforço 
cognitivo, o seu cunho ofensivo, ou seja, que a apelante excedeu os limites do seu direito de informação e sua 
divulgação.

Outrossim, as justificativas apresentadas pela apelante não podem ser considerados 
excludentes de ilicitude nem mesmo ensejadoras de reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente da 
vítima, mormente considerando a sua condição de pessoa pública, uma vereadora, de quem se espera maior 
equilíbrio e serenidade em suas manifestações. 

Portanto, não logrou a apelante comprovar que sua conduta insere-se nos limites da 
liberdade de informação, visto que ofensiva à honra e à imagem, devendo encontrar nestes valores a sua 
limitação.

Assim, comprovado o nexo de causalidade entre os fatos alegados e o resultado causado à 
autora, é inegável a obrigação de indenizar.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as opiniões e comentários, 
corolário do princípio da livre manifestação do pensamento, realizados nas redes sociais são passíveis de 
condenação quando caracterizados eventuais abusos, tendo em vista que não são ilimitados. Vejamos:

Ementa
PROCESSUAL  CIVIL.   AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO  MANEJADO SOB A ÉGIDE DO 
NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.   PUBLICAÇÕES   PEJORATIVAS   EM   REDES   SOCIAIS.   ART.   535 DO 
CPC/73.   OMISSÃO   INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. DECISÃO PROFERIDA COM   BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 
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VALOR INDENIZATÓRIO. VERBA FIXADA EM OBSERVÂNCIA   AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 
PROPORCIONALIDADE. REEXAME.   INCIDÊNCIA   DA   SÚMULA   Nº   7   DO   STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM 
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1.  [...] 
2. [...]
3.  O  Tribunal a quo, mediante a análise da circunstância fática da causa, entendeu configurado o dano moral em virtude 
de publicação de matéria  ofensiva  a  honra  da  parte  autora, fixando a respectiva reparação.  Rever  tal  entendimento  
encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ.
4.  Não  se  mostra  necessária  a intervenção desta Corte visando a revisão  do valor indenizatório por dano moral, fixado 
em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por não se mostrar irrisório ou abusivo, e por cumprir o dúplice caráter 
inibitório/reparatório.
5.  [...]
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no AREsp 1120178 / SP. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0143293-3. Relator(a) Ministro 
MOURA RIBEIRO (1156). Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento 26/06/2018. Data da Publicação/Fonte 
DJe 01/08/2018).

O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado de modo a desestimular o 
ofensor a repetir a falta, porém, não pode vir a constituir-se em enriquecimento indevido. (APELAÇÃO nº 
0005097-64.2015.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 27/11/2018)

O quantum indenizatório deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem 
jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a ideia de 
atenuação dos prejuízos do demandante e o sancionamento dos réus a fim de que não voltem a praticar atos 
lesivos semelhantes.

Considerando os elementos que instruem os autos, e nos parâmetros utilizados por esta 
Câmara, tenho que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau (R$ 15.000,00) atende as peculiaridades do 
caso, uma vez que adequado à extensão dos danos, mostrando-se proporcional e razoável.

No tocante à reconvenção proposta, sob o argumento de que a reconvinda agiu de maneira 
caluniosa e difamatória ao proferir comentários em ampla rede social contra a honra e imagem da reconvinte, 
ora apelante, que exerce o mandato de vereadora, também não merece reparos a sentença.

Observe-se que o teor da referida publicação aduzia o seguinte: “O dinheiro que ela ganhou 
pra apoiar as férias do prefeito não foi suficiente? Hipócrita essa Ada.”. 

Analisando a publicação e/ou comentário, não se verifica qualquer excesso capaz de colidir 
com os direitos à imagem ou boa fama da reconvinte/apelante, que, como pontuado na sentença recorrida, é 
pessoa pública, ocupante de cargo de vereadora, a qual se sujeita às críticas pela população, ressalvados os 
excessos e ataques capazes de denegrir sua honra, o que não é o caso dos autos. 

A sentença, ainda, pontua que se trata de uma cidadã utilizando o 'Facebook' para 
demonstrar indignação com a atuação da representante legislativa. Sem inobservância dos parâmetros mínimos 
legais da boa conduta, “sendo apenas uma crítica à pessoa que exerce cargo público, ausente, portanto, cunho 
pejorativo e difamatório”.

Assim, ausentes os elementos que dão ensejo à obrigação de reparar o dano, quais sejam o 
ato ilícito, o nexo causal e o dano, julgou-se improcedência dos pedidos formulados pela parte reconvinte.

Ante o exposto, voto pelo não provimento do recurso e majoro os honorários de advogados 
para 17% sobre o valor da condenação.
 

É como voto.

EMENTA
 
 
Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação de indenização. Publicações ofensivas. Facebook. Dano 
moral. Recurso não provido.
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A Constituição Federal assegura, como direito fundamental, a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas.

Ficou demonstrado nos autos que as publicações em rede social - Facebook - causaram danos à 
imagem e à honra da parte autora, caracterizando abuso de direito passível de gerar dever de 
reparação moral.
 

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que na fixação do quantum, em dano moral, 
prevalecerá o prudente arbítrio do julgador, que levará em consideração as circunstâncias do caso, 
para evitar que a condenação represente enriquecimento ilícito de uma das partes.

 

ACÓRDÃO

 

                        Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Magistrados da 1? C?mara C?vel do Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, em,
PRELIMINAR AFASTADA. NO M?RITO, RECURSO N?O PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ?
UNANIMIDADE.

 

 

Porto Velho, 24 de Setembro de 2020 

 

 

 

Desembargador(a)   ROWILSON TEIXEIRA

RELATOR
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