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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1020111-40.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é 
apelante SAMILA MOTA SANTANNA, são apelados SHEILA 
APARECIDA LUZZIO ROSSI (JUSTIÇA GRATUITA) e JENNIFER LUZZIO 
ROSSI (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 2ª 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 Exmos. 
Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e 
NEVES AMORIM.

São Paulo, 19 de abril de 2016. 

José Carlos Ferreira Alves
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível nº 1020111-40.2014..8.26.0602

Apelante: Samila Mota Sant'Anna

Apeladas: Sheila Aparecida Luzzio Rossi e Jennifer Luzzio Rossi 

Comarca: Sorocaba

MM. Juiz de 1ª instância: Danilo Fadel de Castro

VOTO nº 25307

EMENTA: Ação de indenização por danos morais  

Injúria/difamação em rede social  Prova que 

demonstra ocorrência de injúrias recíprocas  

Grande animosidade Improcedência bem 

decretada eis que tendo as duas partes agido 

igualmente sem urbanidade, a ninguém é devida 

qualquer indenização por abalo moral, sobretudo 

no presente caso, em que não demonstrada 

repercussão negativa considerável para as partes - 

Sentença mantida - Recurso improvido.

RELATÓRIO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da 

r. sentença de fls. 112/116  cujo relatório se adota  que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos 

morais que move a recorrente em face das recorridas.

2.  Sustenta a autora/apelante às fls. 127/120, em 
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apertada síntese, que a corré Sheila se envolveu com o 

marido da autora por um período, restado configurado o 

dano moral decorrente de ofensas em rede social (Facebook) 

após referido envolvimento.

3. Recurso devidamente processado.

FUNDAMENTOS.

4. O recurso não merece provimento, merecendo ser 

mantida a r. sentença recorrida por seus próprios 

fundamentos, como autoriza o artigo 252 do Regimento 

Interno deste E. Tribunal de Justiça

5. Examinando os autos, verifico que a r. sentença 

recorrida analisou e decidiu corretamente as questões 

suscitadas, valendo-se, inclusive, de avaliação com 

propriedade do conjunto probatório (notadamente a prova 

documental), razão pela qual resiste claramente às críticas 

que lhe são dirigidas nas razões recursais.

6. Ficou demonstrado que a animosidade entre as partes 

era grande.

7. A prova produzida nos autos está a demonstrar que 

houve injúrias recíprocas (vide fls. 66 e seguintes) e, assim, 
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considerando, inclusive, a grande animosidade por ocasião 

dos fatos, a improcedência foi bem decretada, eis que tendo 

as partes agido igualmente sem urbanidade, a ninguém é 

devida qualquer indenização por abalo moral, sobretudo no 

presente caso, em que não demonstrada repercussão 

negativa considerável para as partes. 

8. Nesse sentido, confira-se ementa de acórdão 

(registrado sob o nº 02075887), em que foi Relator o Eminente 

Desembargador Luiz Antonio de Godoy:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - 

Assembléia condominial  Desentendimento 

entre condôminos - Agressões físicas e ofensas 

verbais mútuas - Apoiar uma ou outra atitude teria 

o significado de alimentar sentimentos menores 

de pessoas que poderiam ter solucionado suas 

pendências civilizadamente, em nível elevado - 

Hipótese em que reconhecer a configuração de 

situação a propiciar indenização por dano moral 

seria o mesmo que premiar conduta censurável  

Ação improcedente - Recurso do réu provido, 

prejudicado o do autor (Destaquei).

9. Mantém-se, portanto, o decreto de improcedência. 

10. Assim, diante do exposto, pelo meu voto, NEGO 
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PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora, nos termos da 

fundamentação supra. 

JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
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