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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 
0020485-56.2011.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em 
que é apelante LAURO JOSÉ AMABILE CORREA OU LAURO JOSÉ 
AMABILI CORREA, é apelado SÉRGIO ARAUJO GOMES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª 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 PEDRO DE 
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), SILVÉRIO DA 
SILVA E THEODURETO CAMARGO.

São Paulo, 30 de agosto de 2019.

MÔNICA DE CARVALHO
Relatora

Assinatura Eletrônica
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8ª Vara Cível de São José dos Campos

Apelação n. 0020485-56.2011.8.26.0577

Apelante: LAURO JOSÉ AMABILE CORREA

Apelado: SÉRGIO ARAUJO GOMES 

Juíza prolatora: Alessandra Barrea Laranjeiras 

Voto n. 3713 

RESPONSABILIDADE CIVIL  Pedido de indenização por danos 
morais  Alegação de que o réu estava publicando mensagens 
depreciativas à honra do autor, chamando-o de “macaco”  
Requerido que imputou crimes ao juiz, ora autor, de prevaricação 
e corrupção –  Sentença que julgou a ação procedente, fixando o 
valor da indenização por danos morais em R$50.000,00  
Inconformado, o requerido pleiteia a redução do quantum 
indenizatório ou a improcedência da ação  Ainda, alega que a 
juíza na origem não analisou todas as provas produzidas  
Princípio do livre convencimento motivado do juiz  Colisão entre 
os princípios da liberdade de expressão e o direito à honra  Juizo 
de ponderação  As mensagens proferidas pelo réu ultrapassaram 
os limites da liberdade de expressão  Abuso no direito de 
informar  - Acusações feitas pelo requerido de forma leviana  
Ofensas à honra objetiva e subjetiva do autor  Ato ilícito 
configurado  Presença dos pressupostos da responsabilidade civil 
 Dever de indenizar  Manutenção do valor arbitrado na origem - 

Sentença mantida  Recursão não provido.

Vistos. 

Trata-se de recurso de apelação interposto para 
impugnar a sentença de fls. 667/674, declarada a fls. 688/689, cujo relatório 
adoto, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu a pagar a 
quantia de R$ 50.000,00, a título de indenização por danos morais, e, ainda, 
determinou que o requerido se abstenha de propagar e veicular qualquer notícia 
ou fato envolvendo o autor, desde que tenha caráter ofensivo à sua honra e 
imagem, ainda que de modo indireto ou velado, sob pena de multa no valor de 
R$ 5.000,00, por cada informação veiculada, limitada ao valor de R$ 100.000,00. 

Segundo o apelante-réu, a sentença merece ser 
reformada, em síntese, pois desconsiderou diversas provas produzidas pelo 
requerido, ignorando o contexto de animosidade existente entre as partes. Ainda, 
aduziu que o valor arbitrado em R$ 50.000,00 é desproporcional, alegando não 
ter condições financeiras para suportar o pagamento do importe fixado, 
requerendo a improcedência da ação (fls. 692/697). 

Recurso tempestivo, preparado, e com apresentação de 
contrarrazões pelo apelado (fls. 713/727). 
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Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 734). 

Esse é o relatório. 

Passo ao voto.

Inicialmente, verifico que, nas razões de apelação, 
consta o nome do requerente de forma errônea, inclusive, fato esse também 
alegado pelo apelado em sede de contrarrazões (fls. 713/727).

Reputo que se trata de mero erro material, pois há 
outros elementos que permitem a identificação da parte e a compreensão do que 
de fato ocorreu, tal como o número do processo, além dos argumentos aduzidos 
corresponderem aos termos constantes na sentença.

Assim, vislumbro que foram atendidos os requisitos do 
artigo 1010, do CPC, ante o fato de ser perfeitamente compreensível e delimitada 
a matéria debatida nas razões recursais, com ampla possibilidade de 
apresentação de defesa por parte do apelado.

Nessa esteira, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA 
DE ANDRADE NERY discorrem que:

“Normalmente as partes do processo já se encontram 
qualificadas, sendo necessária a providência quando se tratar, por exemplo, de 
recurso de terceiro prejudicado (CPC 996), que pela primeira vez se manifesta no 
processo. Havendo já nos autos a qualificação, é desnecessária sua repetição na 
fase recursal (RJTJSP 60/143)” (CPC Comentado, Ed. RT, 16ª. ed., 2016, p. 
2209). 

Como visto, na hipótese, seria até dispensável a 
qualificação das partes na peça recursal, porque ambas já se encontram 
qualificadas nos autos, de modo que não conhecer do recurso interposto pelo 
réu, em razão do equívoco, representaria exacerbado apego ao formalismo o que, 
certamente, não é o objetivo da lei.

A doutrina também admite que, sempre que possível, o 
julgamento do mérito do recurso deve ser prestigiado em detrimento do rigorismo 
formal. Nesse sentido:

“(...) o artigo 4º do Novo Código de Processo Civil 
consagra de forma expressa o princípio da primazia do julgamento do mérito, 
fenômeno também verificável no ambiente recursal. O juízo de admissibilidade 
recursal é sempre preliminar ao juízo de mérito, porque embora o segundo seja de 
maior importância, constituindo o objetivo normal da atividade jurisdicional ao 
julgar um recurso, o primeiro deve necessariamente ser positivo para que o órgão 
jurisdicional possa decidir o segundo. Não há dúvida de que um sistema sem 
pressupostos de admissibilidade recursal não funciona. A liberalidade traria 
consequências desastrosas. (...) Por outro lado, também não há dúvida que o fim 
normal do julgamento recursal é o enfrentamento do mérito do recurso, objetivo 
que justificou a atividade do legislador em criar os recursos em nosso sistema 
processual. O não julgamento do mérito recursal, portanto, causa frustração. (...) 
São, portanto, dois valores contrários em jogo: a necessidade da regularidade 
formal e o interesse no julgamento do mérito, devendo prevalecer, dentro do 
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possível, o segundo valor”. (Manual de Direito Processual Civil, Daniel Amorim 
Assumpção Neves, 10ª edição, editora Juspodivm, pág. 1602).

Dessa forma, conheço o recurso de apelação interposto 
pelo requerido a fls. 692/697 ante a presença dos pressupostos de 
admissibilidade. 

O réu, ora recorrente, alega que a juíza dos autos de 
origem não analisou todos as provas produzidas por ele no decorrer da lide. 

Invoca-se o princípio do livre convencimento motivado 
do juiz, disposto no artigo 131, do Código de Processo Civil. Deve o magistrado 
pautar na lei e nos fatos elencados nos autos, indicando os motivos que lhe 
formaram o conhecimento.

Nesse sentido, traslado a seguinte passagem de 
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“O juiz é soberano na análise das provas produzidas 
nos autos. Deve decidir indicando as razões da formação do seu convencimento. 
Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre 
vinculado à prova dos autos. A expressão 'livre convencimento motivado do juiz' 
largamente utilizada pela processualística mais antiga e sugerida pelos 
intérpretes do CPC/1973 131 é equívoca e não reflete o verdadeiro conteúdo da 

tarefa do juiz na apreciação das provas”. (Código e Processo Civil Comentado, ed. 
RT, 16ª ed., SP, 2016).

Na espécie, verifico que a juíza fundamentou a 
sentença, valorando as provas produzidas por ambas as partes, explicitando as 
razões que sustentaram racionalmente a conclusão proferida por ela. Assim, 
rejeito tal argumento do recorrente, visto que a magistrada valeu-se do seu 
convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudências e legislação aplicável no 
caso, valorando os elementos probatórios, e, outrossim, fundamentando a sua 
decisão.

Ainda, o apelante suscita a “questionável atuação da 
MM Juíza Auxiliar sentenciante”, a respeito dela não ter participado da coleta de 
provas, na fase instrutória, avocando os autos do Juiz Titular, e, por 
conseguinte, proferindo a sentença, infringindo o princípio do juiz natural.

O apelante questiona, impoderadamente, a 
imparcialidade da juíza que proferiu a sentença, em razão da alegação de que ela 
acolheu todos os pedidos autorais. Ora, ao contrário do aduzido pelo réu, a juíza 
não acatou integralmente os pedidos do autor, no tocante ao valor pleiteado na 
exordial, tanto pelo importe do pedido de indenização por danos morais, quanto 
pelo monte correspondente à multa por descumprimento da tutela. 

Tampouco, há de se falar em ofensa ao princípio do 
juiz natural, visto que esse princípio não detém caráter absoluto, não ensejando 
a invalidade da sentença, quando essa, mesmo sendo prolatada por juiz que não 
presidiu a instrução, tenha congruência com as provas produzidas aos autos. 

Ressalta-se que, sob a égide do CPC/73, de fato, havia 
o art. 132, o qual dispunha que o magistrado que presidisse e concluísse a 
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audiência de instrução e julgamento estaria vinculado à causa, tendo de julgar a 
lide. No Estatuto vigente, não há dispositivo correspondente ao artigo 
supramencionado. Inclusive, reputo que a referida magistrada já havia 
despachado anteriormente no processo, em fase instrutória, não logrando êxito o 
argumento do apelante (fl. 640).

O fato de a juíza ter acolhido os embargos de 
declaração opostos pelo autor sem sua prévia intimação também não macula de 
todo o ato decisório, como quer fazer crer o apelante. 

É bem verdade que o atual CPC, em seu artigo 1023, 
§2º, introduziu a necessidade da prévia intimação do embargado para 
manifestação quando os embargos, se acolhidos, modificarem a decisão 
embargada. No caso, os embargos de declaração do autor foram acolhidos para 
readequar o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, bem como 
para acrescentar que o valor da sucumbência deverá ser atualizado até a data do 
efetivo pagamento. 

Contudo, o recorrente-réu, por sua vez, poderia, no 
recurso de apelação, ter ido além da sinalização de tal irregularidade e 
impugnado diretamente tais questões que passaram a integrar a sentença, 
fazendo com que a matéria decidida fosse devolvida a esta instância. Logo, a 
ausência de prévia intimação do embargado, ora apelante, não passou de mera 
irregularidade e não causou efetivo prejuízo ao apelante.    

Ao mérito. 

A controvérsia da demanda gravita em torno da 
responsabilidade civil do requerido, devendo ser avaliado, no caso em tela, se 
ocorreu o dano moral por ofensa à honra, ensejando o dever de indenizar.

In casu, há a colisão entre dois direitos fundamentais: 
de um lado, a livre manifestação do pensamento; e, no outro, o direito à honra, à 
reputação ou consideração social, englobando tanto a honra objetiva como 
também a subjetiva, recepcionada pela Constituição Federal em seu artigo 5º, 
inciso X.

Quando há o confronto entre dois princípios 
fundamentais, é necessário avaliar o caso concreto e utilizar o juízo de 
ponderação. Assim, a prática da ponderação não desqualifica ou nega validade a 
um princípio, mas somente atribui ao princípio cedente peso menor do que ao 
princípio precedente.

Nesse mesmo sentido, explica GEORGE 
MARMELSTEIN: 

“É nessas situações em que a harmonização se mostra 
inviável que o sopesamento/ponderação é, portanto, uma atividade intelectual 
que, diante de valores colidentes, escolherá qual deve prevalecer e qual deve 
ceder. E talvez seja justamente aí que reside o grande problema da ponderação: 
inevitavelmente, haverá descumprimento parcial ou total de alguma norma 
constitucional. Quando duas normas constitucionais colidem, fatalmente, o juiz 
decidirá qual a que “vale menos” para ser sacrificada naquele caso concreto” 
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(Curso de Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008.).

Com efeito, o instituto da responsabilidade civil, de 
forma ampla, como bem definido por MARCELO BENACCHIO: “identifica os 
comportamentos não conformes ao Direito” e, “a partir disso, cria obrigação para 
outro sujeito por meio de transferência desta situação desfavorável do lesado ao 
responsável indicado pelo ordenamento jurídico.” (“A função punitiva da 
responsabilidade civil no Código Civil”. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni 
Ettore; MARTINS, Fernando Rodrigues (Coord.). Temas relevantes do direito civil 
contemporâneo: reflexões sobre os 10 anos do Código Civil. São Paulo: Atlas, 
2012). 

Considera-se que responsabilidade civil é a obrigação 
de reparar o dano causado por uma pessoa a outrem, em virtude do 
descumprimento de uma norma jurídica preexistente, invocando-se o princípio 
neminem laedere. Ou seja, esse princípio é um dever geral que prevê que as 
pessoas “não lesem” as outras, mas, uma vez transgredido tal princípio, o 
ofensor seja responsabilizado, aplicando-se o dever jurídico sucessivo da 
responsabilidade civil de reparar o dano. 

A honra é elencada no rol dos direitos da 
personalidade, assegurados pela Carta Magna, e provém do princípio da 
dignidade humana, sendo um dos valores mais relevantes do ordenamento 
jurídico brasileiro. Cada indivíduo é titular do direito à honra, devendo esse 
direito ser prestigiado em todas as esferas. 

Quando transgredido esse direito, pela agressão moral, 
há o ato ilícito. Nesse sentido, traslada-se o texto do artigo 186, do Código Civil: 
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
ilícito.”. Segue a lição de ORLANDO GOMES:

“Ato ilícito é a ação ou omissão culposa com a qual se 
infringe, direta ou indiretamente, um preceito jurídico de direito privado, causando-
se dano a outrem.” (“Introdução ao Direito Civil”. 19ª edição. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009).

Nesse passo entende a Jurisprudência:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  OFENSAS 
VERBAIS  QUANTUM INDENIZATÓRIO  PEDIDO E CAUSA DE PEDIR  LIMITES 
DA LIDE. Um dos princípios regentes no Processo Civil brasileiro é o dispositivo, 
consagrado, dentre outros, nos artigos 2º e 128, do CPC, e que tem como um de 
seus corolários a regra de que o Juiz está adstrito ao pedido e à causa de pedir 
que o autor tenha apresentado na inicial, e o réu, em sua defesa. Agressões 
verbais, como a utilização de palavras ofensivas, acarretam dano moral passível 
de indenização. Na fixação do quantum indenizatório, este Tribunal, a exemplo de 
várias outras Cortes brasileiras, tem primado pela razoabilidade na fixação dos 
valores de indenização. A indenização por danos morais deve alcançar valor tal 
que sirva de exemplo e punição para o réu, mas por outro lado, nunca deve ser 
fonte de enriquecimento sem causa para autora, servindo-lhe, apenas como 
compensação pela dor sofrida. É devida a compensação dos honorários 
advocatícios, nos termos do disposto no art. 21, do CPC, em face da sua 
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compatibilidade com os arts. 22,23 e 24 da Lei 8.906/94, havendo tal questão 
sido pacificada, inclusive, com a edição da Súmula 306 do STJ. (Processo: 
1.0686.05.141783-6/001  TJMG  Rel. Des. Eduardo Marine da Cunha).”

“Responsabilidade Civil. Indenização por danos morais. 
Injúria verbal. Palavras de baixo calão proferidas contra a vítima. Dano moral 
ínsito na própria ofensa. Redução do valor da indenização. Recurso parcialmente 
provido.” (TJ-SP  APL: 9213342682005826 SP 9213342-68.2005.8.26.0000, 
Relator: Adilson de Andrade, Data de Julgamento: 26/04/2011, 3ª Câmara de 
Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2011)

Do conjunto fático-probatório, verifico que as 
expressões proferidas pelo réu ultrapassaram os limites que englobam a 
liberdade de expressão, a qual não detém caráter absoluto.

Por meio de publicações via blog, o requerido proferiu 
expressões depreciativas, mesmo que, por vezes, de forma simulada, imputando 
fatos ofensivos à reputação do autor, em razão do cargo exercido por ele. 

Fato é que, conforme confessado pelo próprio 
requerido, há um contexto de animosidade entre as partes. Contudo, o requerido 
passou a refutar as decisões promulgadas pelo autor, mas não somente 
questionando-as, e sim, atacando o requerente, atingindo-o em seu âmago 
pessoal e no ambiente profissional.

Ora, não se trata de meras críticas à atividade 
laborativa do autor. Destaca-se que os agentes públicos, em espécie, os 
magistrados, dado sua atuação no seio da coletividade, são passíveis de receber 
pareceres e opiniões contrários, desde que respeitados os limites morais e legais. 
Todavia, não foi o que ocorreu.

Vejamos.

O requerido, por diversas vezes, refere-se ao autor de 
forma pejorativa como “macaco”, ofensa que o réu desfere ao autor desde o ano 
de 2002, quando o autor ofereceu representação criminal acerca das publicações 
desferidas. Mesmo depois de sete anos, o réu ainda profere comentários que 
depreciam a honra do autor. Em diversas vezes, ele menciona que “o macaco 
sempre será macaco, mesmo vestido de púrpura” (fls. 74/75). Ainda se referindo 
ao autor, o réu expõe diversas fotos de um macaco e complementa dizendo que, 
se colocar uns óculos de aro, ficará igual ao requerente (fl. 73).

Não obstante as inúmeras publicações que ofendem o 
autor, mencionando-o como “macaco”, o requerido vai além. Discorre sobre o 
assunto em incontáveis posts em seu blog abordando a idoneidade do juiz, no 
que diz respeito a seu cargo. Menciona haver dúvidas no que concerne a estas 
pensões parlamentares envolvendo vereadores, o atual prefeito, ex-juiz da 
cidade, e em outro post cita: “(...) Porém, por incrível que nos pareça, além das 
quantias recebidas, relativas ao rateio, participou de uma ação, de caráter 
criminoso, quando o Juiz da época estendeu aos autores a proteção da toga” (fls. 
95/96), imputando ao autor uma conduta criminosa. 

E mais, em outra publicação, ele indaga o referido 
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episódio da homologação do acordo: “(...) digam-me: Esse juiz não falhou, não 
errou, não merece punição já que “NÃO É PERMITIDO ACORDO COM O DINHEIRO 
PÚBLICO???” (...) a atitude deste juiz da época, pelo que denuncia o Dr. Sebastião, 
transgrediu a lei e não pode ficar tudo por isso mesmo só porque é um juiz. A 
justiça é ou não é cega?” (fl. 101).

As ofensas continuam: “(...) 'a proteção da toga' em 
relação a um ato ilícito do juiz da época que: 'O togado anda lá por Campinas, 
entretanto reside em Serra Negra (...) Este togado, como diz o Dr. Sebastião, se 
chama SÉRGIO DE ARAÚJO GOMES e realmente continua residindo em Serra 
Negra, infelizmente na minha opinião. Como muita gente sempre disse, Serra 
Negra parece curva de rio” (fl.104). 

Em outra publicação, o requerido regressa ao referido 
episódio da homologação de acordo, citando que se trata de “um caso escabroso 
de corrupção, sob a proteção da toga” (fl. 106). E as imputações de um crime ao 
autor continuam, conforme fl. 122. Em outro post, o réu publica que “o prefeito e 
os vereadores agiram sob a proteção da toga, então eles estão isentos de qualquer 
culpa e agiram dentro da legalidade. Se é assim (salvo interpretação errônea de 
minha parte), então toda a ilegalidade fica por conta do juiz de Direito da época, 
Sérgio de Araújo Gomes”.

Ainda, o requerido refere-se ao juiz Sérgio, ora autor, e 
alega que ele terá foro privilegiado por ser juiz e, adiante, relata que muitos 
juízes também tiveram foro privilegiado e foram condenados por serem maus 
profissionais, corruptos, gaveteiros, falsos, dissimuladores, enganadores e 
finaliza fazendo menção ao caso do juiz “Lalau” (fl.111).

Em outra publicação, destinada especificamente ao 
requerente, com o título “o juiz Sérgio de Araujo Gomes”, o réu relata como 
conheceu o autor e, novamente, imputa-lhe, levianamente, um crime. O 
requerido alega que o prefeito agiu acobertado pela decisão do juiz, e quem deve 
ser punido é o requerente. E além do mais, em outras publicações, 
imprudentemente, desferiu ofensas ao autor, dizendo que ele será lembrado na 
cidade Serra Negra pela suposta denúncia por conduta profissional irregular ao 
conceder ou ser conivente com acordo envolvendo dinheiro público.

Inúmeras são as publicações que se referem 
diretamente ou de forma indireta ao autor. Por vezes, o requerido não cita o 
nome do autor, fato esse alegado pelo requerido para se escusar de sua culpa. 

Ora, não é necessário citar expressamente o nome de 
alguém para que se reconheça quem está sendo mencionado. Basta que se faça 
uma alusão, na qual o contexto retratado se refere aos fatos e pessoas que 
remetem a um cenário verídico. Inclusive, a alusão é considerada uma espécie de 
intertextualidade sutil, justamente por não conter referências descomedidas. Se 
tal espécie de intertexto é considerada uma referência mais sútil, as ofensas 
proferidas não podem ser assim avaliadas.  

Todas as circunstâncias descritas pelo requerido e 
ainda, analisando o conjunto fático-probatório, ressaltando a oitiva de 
testemunhas, percebe-se que tais ofensas, aquelas feitas de maneira 
dissimulada, dirigem-se ao requerente.  
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Os textos publicados pelo requerido ultrapassam a 
categoria de mero desabafo, conduta essa a que todos nós estamos sujeitos 
cotidianamente. Não se trata de um simples desafogo ao se deparar com as 
deliberações que ocorrem diariamente no cenário jurídico, e com que não nos 
conformamos. 

Longe disso. 

O autor profere ofensas no âmbito pessoal, 
equiparando, depreciativamente, o autor a um “macaco”, comparação essa 
antiga, visto que desde o ano de 2002, o réu já se referia ao autor dessa forma 
pejorativa. E mais, ainda ataca as decisões prolatadas pelo juiz, não com animus 
informandi ou criticandi, mas sim, com a intenção deliberada de ofender.

Há inúmeras maneiras diversas de escrever um texto 
que retrata o contexto público de um determinado município, sem o propósito 
evidente de ofender. De fato, a liberdade de informação é assegurada na Carta 
Magna, a fim de evitar repreensões e prévias censuras. Todavia, não se afasta a 
responsabilidade daquele que compôs a redação, observação essa, inclusive, 
disposta igualmente na Constituição Federal, seguindo os preceitos do artigo 
220, § 1º.

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal prelaciona: 
“se é certo que o direito de informar, considerado o que prescreve o art. 220 da 
Carta Política, tem fundamento constitucional (HC 85.629/RS, rel. min. Ellen 
Gracie), não é menos exato que o exercício abusivo da liberdade de informação, 
que deriva do desrespeito aos vetores subordinantes referidos no § 1º do art. 220 
da própria Constituição, "caracteriza ato ilícito e, como tal, gera o dever de 
indenizar” (ADPF 130  Relator Ministro CARLOS BRITTO  julgado em 
30.04.2009).

Por todo o exposto, reputo que o requerido cometeu 
atos ilícitos, atuando de forma dolosa ao propagar diversas expressões e frases 
que atingiram o autor em seu cerne pessoal e igualmente na esfera profissional, 
lesionando-o tanto na sua honra objetiva quanto na subjetiva. Por conseguinte, 
verifico que todos os pressupostos da responsabilidade civil estão presentes, 
justificando, assim, o dever de indenizar.

Cabe mencionar que, conforme o artigo 935, do CC, 
não há como sustentar que, inexistindo a responsabilidade criminal, igualmente 
não haverá responsabilidade civil, posto que as duas esferas são juridicamente 
distintas.

Em relação ao quantum indenizatório, vislumbro que 
foi correto o valor arbitrado pela juíza nos autos de origem.

Ora, o requerido ofendeu a honra do autor, 
comparando-o a um “macaco”, proferindo diversos outros termos depreciativos, e 
não somente isso, imputou crimes ao autor, acusando-o, sem provas, de delitos 
como corrupção, prevaricação, dentre outros comentários pejorativos envolvendo 
o cargo exercido pelo requerente. 

Se o objetivo do réu era “informar a população dos 
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fatos”, esse propósito se desvirtuou completamente. E ainda, essa conduta 
ofensiva do réu em relação ao autor vem de muito tempo, desde o ano de 2002. 

Ademais, mesmo com a tutela deferida (fls. 143/144) 
para que o réu abstivesse de propagar tais mensagens ofensivas, sob pena de 
multa, o réu continuou com as postagens que depreciavam a reputação do 
requerente. Deve-se, ainda, considerar que o município de Serra Negra é uma 
cidade pequena e, conforme o contador de visitas, o blog do réu tem muitas 
visualizações, o que se traduz em uma intensa repercussão social sobre o que se 
publica no site. 

Posto isso, em consonância ao critério bifásico, e 
buscando compatibilizar o interesse jurídico lesado com as circunstâncias do 
caso, método esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, mantenho a 
indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 
conforme os argumentos proferidos na origem.

Nada a modificar na sentença proferida.

Considerando que a sentença foi proferida já sob a 
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe de 
15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Anoto 
que os presentes honorários substituem aqueles que foram fixados em primeiro 
grau de jurisdição. 

Posto isso, nego provimento ao recurso.

MÔNICA DE CARVALHO 

Relatora
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