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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1007372-18.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são 
apelantes FRANCISCO RENAN DE FREITAS e ELISIANE CERQUEIRA 
BARBOSA, é apelado CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL TIRADENTES.

ACORDAM, em 28ª 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 DIMAS 
RUBENS FONSECA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.

São Paulo, 14 de junho de 2016. 

Cesar Lacerda
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO N º: 26.420
APELAÇÃO Nº 1007372-18.2015.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTES: FRANCISCO RENAN DE FREITAS E ELISIANE 
CERQUEIRA BARBOSA 
APELADO: CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL 
TIRADENTES 
JUIZ: FABIANA FEHER RECASENS

Responsabilidade civil. Condomínio. Ação de reparação por 
danos morais. Difamação. Agressões morais entre 
condôminos. Ausência de responsabilidade do condomínio.
O condomínio não responde pelos danos morais sofridos 
por condômino, salvo se o dever jurídico de agir e impedir a 
ocorrência do resultado estiver previsto na respectiva 
convenção condominial.
Recurso não provido.

Trata-se de ação de indenização, 

envolvendo relação condominial, julgada improcedente pela r. sentença de 

fls. 116/119, cujo relatório fica adotado.

Há embargos de declaração opostos 

pelos autores (fls. 123/125), rejeitados pela decisão de fls. 127/128.

Inconformados, apelam os 

requerentes (fls. 131/135). Aduzem, em breve síntese, que os prepostos do 

condomínio, o subsíndico e o zelador, difamaram os autores, ao 

propalarem que a demandante Elisiane havia cometido adultério. Alegam 

que o subsíndico na assembleia do condomínio mencionou aos presentes 

que a demandante Elisiane possuía um relacionamento espúrio com o 

porteiro, ferindo, assim a imagem e o decoro dos apelantes.

Recurso regularmente processado, 

com resposta.
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É o relatório.

A irresignação manifestada no apelo 

não merece acolhida.

Reclamam os recorrentes o 

recebimento de indenização pelos danos morais que alegam ter 

experimentado em razão da difamação perpetrada pelos prepostos do réu, 

subsíndico e zelador.

Registre-se, que, no caso sub judice, 

a responsabilidade do requerido, pelas agressões verbais mencionadas na 

peça inaugural, é subjetiva, ou seja, a demonstração da culpa é pressuposto 

indispensável da indenização pelos danos causados.

Para se caracterizar a culpa do 

condomínio por conduta omissiva, portanto, é imprescindível demonstrar a 

infringência de um dever de cuidado, cautela ou diligência por quem estava 

obrigado a agir e se manteve inerte.

O Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, em matéria de responsabilidade civil dos condomínios, por fatos 

ilícitos ocorridos nas áreas comuns do prédio, firmou o entendimento de 

que não há dever de indenizar, salvo se, por intermédio da convenção 

condominial, os condôminos acordaram em socializar o prejuízo sofrido 

por um dos condôminos. Confira-se: EREsp 268.669/SP, Relator Min. Ari 

Pargengler, DJ 26.04.2006).

Destarte, a peculiaridade do presente 

julgamento é a alegação de ocorrência de dano moral, decorrente de 

difamação entre condôminos, ou seja, os autores e o subsíndico, isso 

porque na minuta recursal ao zelador é imputado apenas o fato de ter 

distribuído a comunicação interna expedida pelo subsíndico e, de forma 
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superficial, há menção de que ele teria “espalhado o boato”.

Os recorrentes alegam que a culpa do 

apelado, como já registrado, decorre da difamação perpetrada pelo 

subsíndico, o qual estaria no exercício de suas funções administrativas 

quando feriu a honra e imagem dos autores.

As consequências advindas da 

suposta difamação perpetrada pelo subsíndico, que praticou o ato não em 

nome do condomínio réu, mas na qualidade de morador, deve ser 

distribuída por todos os condôminos apenas quando haja expressa previsão 

em convenção condominial. Na ausência, cada condômino, deverá arcar 

com as consequências decorrentes do ato ilícito cometido.

Como bem ressaltado pela juíza 

singular: “ainda que o subsíndico o tenha feito ao relatar o fato de forma 

privada a algum morador, isso não justifica o direcionamento da ação 

contra o condomínio, eis que o ato não foi feito no exercício das funções 

de subsíndico, e sim na qualidade de morador” (fls. 118).

Em suma, o condomínio não 

responde pelos danos morais sofridos por condômino, em virtude de 

prejuízos extrapatrimoniais provocados por outro morador, salvo se o 

dever jurídico de agir e impedir a ocorrência do resultado estiver previsto 

na respectiva convenção condominial. 

Diante do exposto, nega-se 

provimento ao recurso.

CESAR LACERDA
Relator
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