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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 
nº 0052238-47.2010.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que 
é apelante REBECA FONTES DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), são 
apelados ASSOCIAÇAO DO CONDOMINIO EDIFICIO SAN MARCO (E 
OUTROS(AS)) e FRANCISCO NEMER SERENE.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª 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 
LUIS MARIO GALBETTI (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E 
LUIZ ANTONIO COSTA.

São Paulo, 30 de maio de 2016.

José Rubens Queiroz Gomes
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 2633
APELAÇÃO Nº 0052238-47.2010.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO - 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1ª INSTÂNCIA: MARCELA FILUS COELHO
APELANTE: REBECA FONTES DE ARAUJO JUSTIÇA GRATUITA
APELADOS: ASSOCIAÇAO DO CONDOMINIO EDIFICIO SAN MARCO E  
FRANCISCO NEMER SERENE
7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO. Ação de indenização por dano 
moral. Difamação. Alegação de prática de 
atos libidinosos entre casais em conjunto 
com ex-companheiro, nas dependências do 
condomínio réu. Sentença de improcedência 
por carência probatória. Irresignação da 
autora. Descabimento. Ausência de prova 
da ocorrência de dano moral indenizável. 
Divergências, dissabores e aborrecimentos 
nos “corredores do prédio” que não 
restaram caracterizados nos autos. 
Eventuais ofensas proferidas no calor da 
discussão que não caracterizam o dano 
alegado. Sentença mantida. Recurso a que 
se nega provimento.

Trata-se de recurso de apelação 

complementado por embargos de declaração acolhidos sem efeito 

modificativo (fls. 267), interposto contra a r. sentença de 

fls. 256/258, de relatório adotado, que julgou improcedente o 

pedido inicial e em razão da sucumbência, ficaram carreadas à 

autora as custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios fixados em 20% do valor da causa. 

Insurge-se a autora reiterando a 

exordial, ao que se diz vítima de difamações proferidas pelo 

corréu Francisco em outra ação judicial.
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Reitera alegações de que as ofensas têm 

se perpetuado ao longo do tempo e ocorreram até mesmo em sala 

de audiência, durante depoimento testemunhal.

Recebido e processado, as contrarrazões 

vieram (fls. 120/131).

Não há oposição ao julgamento virtual.

É a síntese do necessário.

A r. sentença foi escorreita, tendo 

elucidado muito bem os pontos controvertidos, razão pela qual 

não enseja reforma, pelo que se extrai de seus excertos:

“(...) No tocante à difamação que teria sido 
proferida 'nos corredores do prédio' não há 
prova alguma nos autos de que o requerido 
Francisco em seu nome, ou em nome do 
Condomínio, que o tem como representante 
legal, tenha feito qualquer comentário sobre 
a autora.
Quanto a este ponto, portanto, o pedido deve 
ser rejeitado, pois a autora não se 
desincumbiu do ônus de comprovar o fato 
constitutivo do seu direito.
Da mesma forma, ouvindo o CD de fls. 12 fica 
claro que o requerido disse que nunca ouviu a 
autora oferecendo os serviços de swing que o 
marido participava, e que as fotos do álbum 
que ela mostrou havia fotos apenas do marido 
dela, e não dela.
Assim, constata-se que em momento algum o 
requerido Francisco imputou à autora a 
prática de swing, somente ao seu marido, o 
que ela mesma diz que é verdade, tanto que 
foi a causa de seu divórcio.
Não tendo ele imputado prática a ela, não 
houve imputação alguma de fato determinado 
ofensivo à honra da autora.
O mesmo não se diga quanto à Associação do 
Condomínio requerido. 
De fato, se nota às fls. 27 que em sua 
contestação no processo nº001.10023152-8, que 
tramitou na 1ª Vara do Juizado Especial do 
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Foro Regional de Santana, a Associação 
requerida escreveu em sua peça que no pedido 
de guarda a autora anexou fotos de sexo 
explícito com prática de swing entre casais, 
em que ela angariava clientes para seu 
companheiro, além de filmar e fotografar.
Primeiro, não há que se falar em 
responsabilidade exclusiva do advogado que 
fez a petição, pois a requerida não nega que 
estes fatos foram ali escritos com sua 
autorização, e tais informações foram por ela 
passadas a advogado.
Ocorre que da leitura da sentença e dos 
demais documentos, se extrai que o argumento 
não foi usado de forma ilícita, pois tinha a 
única intenção de justificar a conduta do 
condomínio, de controlar as visitas na casa 
da autora (...)
Forçoso concluir, portanto, que as alegações 
feitas pela requerida na contestação 
relaciona-se diretamente com o objeto da 
lide, em tese defensiva típica das ações 
dessa natureza, que invariavelmente, abordam 
aspectos da privacidade das partes. E se as 
alegações foram usadas somente com o intuito 
de se defender, afasta-se qualquer intuito 
ofensivo de sua parte”.

Ora, infere-se que o Juízo analisou bem a 

questão sub judice e agiu com razoabilidade ao confrontar 

todas as provas trazidas aos autos com os fatos narrados e 

não vislumbrou coerência para condenação em dano moral, 

porque não pareceu que o réu tivesse a intenção de ofender a 

autora, mas tão somente de defender-se nas citadas ações 

judiciais que envolviam a abordagem acerca da privacidade das 

partes.

Sendo assim, é o caso mesmo de 

improcedência do pedido.

Em questões análogas, já se pronunciou 

este Egrégio Tribunal de Justiça:
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“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Meros 
aborrecimentos e pequenos desassossegos não 
ensejam a indenização por dano moral. O dano 
moral é reservado para casos muito mais 
sérios e intensos para o equilíbrio 
psicológico. Sentença mantida. Negaram 
Provimento ao Recurso. (Apelação nº 
0008071-26.2007.8.26.0590. Relator: Des. 
Gilberto de Souza Moreira, julgado em 
30/01/2013);

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. 
Discussões acaloradas entre condôminos e a 
síndica do condomínio, com o uso de palavras 
de 'baixo calão'. Organização de abaixo-
assinado para a convocação de AGE, visando à 
substituição da síndica. Exigência de 
prestação visando à substituição da síndica. 
Exigência de prestação de contas. Sentença de 
improcedência. Irresignação da autora. 
Descabimento. Ausência de prova da ocorrência 
de dano moral indenizável (...). Sentença 
mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento 
Interno desta Corte”. Recurso não provido. 
(Apelação nº 0013015-26.2011.8.2.6.0010. 7ª 
Câmara de Direito Privado. Relator: Des. 
Walter Barone);

“DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. Mero 
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 
sensibilidade exacerbada não se enquadram no 
conceito de dano moral, cujo substrato 
envolve a dor profunda e o sofrimento 
relevante. O dano moral passível de 
ressarcimento é aquele que acarreta 
sofrimento além do normal e não o mero 
aborrecimento causado por atritos que 
normalmente ocorrem nas relações humanas. 
Sentença de improcedência mantida. Recurso 
não provido”. (Apelação nº 
9184218-11.2003.8.26.0000. Relator Des. 
Carlos Alberto Garbi, j. 30/08/2011);

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Agressão verbal. 
Comentários ofensivos à honra do autor, 
síndico do condomínio onde residem os réus. 
Ação de indenização por danos morais. 
Sentença de improcedência. Ato ilícito e 
danos não caracterizados. Indenização 
indevida. Sentença mantida. Apelação 
desprovida. (...) A peculiaridade envolvendo 
a atuação do síndico, que tem por finalidade 
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administrar o condomínio, certamente não está 
isenta de uma análise mais percuciente por 
parte de alguns dos moradores, que não raro 
buscarão unir esforços com outros condôminos 
para lutar por aquilo que pensam estar 
correto. Nessa linha, não se pode evitar que 
suspeitas sejam compartilhadas com outros 
moradores, sempre tendo o síndico, a seu 
favor, não apenas o dever, mas também o 
direito de prestar contas, momento a partir 
do qual poderá colocar fim às desconfianças 
lançadas (...)”. Recurso de Apelação 
desprovido. (Apelação nº 
9056217-37.2015.8.26.0000. 25ª Câmara de 
Direito Privado, Relator: Des. Sebastião 
Flávio, julgado em 30.05.2006).

Corrobora com o entendimento ainda o 

ensinamento doutrinário:

“Só deve ser reputado como dano moral a dor, 
vexame sofrimento ou humilhação que, fugindo 
à normalidade, interfira intensamente no 
comportamento psicológico do indivíduo, 
causando-lhe aflições, angústia e 
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 
dissabor, aborrecimentos, mágoa, irritação 
ou sensibilidade exacerbada estão fora da 
órbita do dano moral, porquanto além de 
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-
dia, no ambiente familiar, tais situações 
não são intensas e duradouras, a ponto de 
romper o equilíbrio psicológico do 
indivíduo. Se assim não se entender, 
acabaremos por banalizar o dano moral, 
ensejando ações judiciais em busca de 
indenizações pelos mais triviais 
aborrecimentos”1;

“Não cabem no rótulo de 'dano moral' os 
transtornos,aborrecimentos ou contratempos 
que sofre o homem no seu dia-a-dia, 
absolutamente normais na vida de qualquer 
um”2.

Destarte, entende-se que os fatos narrados 

decorrem de aborrecimentos ligados ao dia-a-dia sem 

1 Cavalieri Filho, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas, 
2010, p. 87.
2 RT 711/107
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demonstração da intenção de afetar a personalidade da autora, 

tampouco há dimensão suficiente a causar dor e sofrimento 

indenizáveis e, como o dano moral não é presumível e a autora 

não se desincumbiu de prová-lo, nos termos do artigo 333, I, 

deve ser desde logo afastado.

Posto isto, nega-se provimento ao 

recurso.

     JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
     Relator
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