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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1018004-40.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é 

apelante HONORINA FAUSTINA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é 

apelada ROSANA APARECIDA RODRIGUES DE MELO RIBEIRO REZENDE.

ACORDAM, em 9ª 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 Exmo. 

Desembargadores ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente) e MAURO CONTI 

MACHADO.

São Paulo, 23 de agosto de 2016. 

Galdino Toledo Júnior

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível nº 1018004-40.2015.8.26.0100

Comarca de São Paulo

Apelante: Honorina Faustina dos Santos

Apelada: Rosana Aparecida Rodrigues de Melo Ribeiro 

Rezende

Voto nº 20.482

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ofensa à 
honra subjetiva da autora, condômina de 
prédio residencial, causada por denúncia 
criminal de ameaça e difamação 
encampada pela síndica-apelada - 
Cerceamento de defesa - Não ocorrência - 
Contradição na tese do ilícito 
experimentado diante a retratação da 
ofendida manifestada com pedido de 
desculpas nos autos do processo que visava 
apurar o crime de difamação - Exercício 
regular de direito que se mostrou 
evidenciado diante da possibilidade efetiva 
de ocorrência de ato capaz de configurar, 
em tese, a prática de crime - Pedido de 
apuração de eventual ilícito penal que não 
implica, por si só, responsabilidade 
indenizatória - Danos materiais que 
também ficam afastados - Improcedência 
mantida - Apelo desprovido.

1. Ao relatório constante de fls. 348/350 

acrescento que a sentença julgou improcedente ação de 

indenização por danos morais e materiais, fundada em indevida 

instauração de investigatório policial e processo crime contra a 

recorrente, pela suposta prática do crime de ameaça e 

difamação.

Volta-se a vencida contra a decisão 

sustentando, preliminarmente, em suas razões recursais de fls. 
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353/367, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois, com o 

julgamento antecipado do feito foi impedida de produzir prova 

testemunhal requerida, que daria suporte a tese do ilícito 

experimentado. Dessa forma, requer que a sentença seja 

convertida em diligência com a continuidade da instrução 

processual. Defende que com a instauração de processo criminal 

em seu desfavor pela prática de crime de ameaça e difamação 

por ausência de “qualquer prova de suas alegações” (fl. 361), 

tanto que foi julgada extinta com a retratação da ré, sofreu, além 

do constrangimento e humilhação, prejuízo patrimonial, já que 

necessitou contratar advogado para se defender.

Recurso regularmente processado, com 

oferecimento de contrarrazões às fls. 370/389.

2. Afasta-se, de pronto, a insinuação de 

cerceamento de defesa propugnada pela demandante, pois, a 

suficiência dos elementos constantes dos autos permitiu ao 

julgador monocrático formar seu convencimento e aplicar 

corretamente o direito à espécie.

Nesse passo, malgrado o esforço 

argumentativo ofertado pela autora, não se deflui, com base nas 

provas coligidas nos autos, outra conclusão que não aquela a 

que chegou o juízo recorrido.

A controvérsia diz respeito a aventada 

discussão envolvendo condômina (autora) e síndica (ré), acerca 

de compra de materiais de construção para obras de 
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melhoramentos ao Condomínio Edifício Eugenio Frazão.

Pelos documentos carreados pela 

apelante (fls. 37/39) e aqueles trazidos pela demandada, com 

destaque para a Ata da assembleia de fls. 94/95, registro policial 

2.168/2013 (fls. 114/116), Inquérito Policial 435/2013 (fls. 

117/132) e termo de audiência no processo crime nº 

0050195-82.2013.8.26.0050 (difamação  fls. 133/135), ficou 

demonstrado que a versão do ilícito experimentado pela 

ofendida não se sustenta.

Isto porque, apesar do arquivamento da 

ação penal de crime de ameaça pela extinção da punibilidade 

(processo 0057148-62.2013.8.26.0050 - fl. 38), em audiência 

ocorrida no dia 30.4.2014, nota-se, como bem observado pelo 

julgador monocrático, que nos autos do processo 

0050195-82.2013.8.26.0050, que apurava o crime de difamação 

(fls. 117/132), em audiência realizada no dia 9.4.2014 (fl. 133), 

a apelante “se retratou justamente porque a autora ofereceu 

pedido de desculpas” (fl. 349).

Ou seja, como a apelante, quando da 

audiência para apuração do crime de difamação a apelante se 

retratou, pedindo desculpas a apelada, esta, em contrapartida, 

como forma de dar sequência à composição, também em 

audiência, para apuração do crime de ameaça, a apelada preferiu 

desistir da continuidade do processo, de forma que ambas as 

lides criminais, por consenso, foram julgadas extintas.
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Dessa forma, não obstante os 

arquivamentos dos processos criminais, não há que se falar em 

ofensa à sua honra subjetiva, posto que os fatos envolviam 

delitos passíveis de serem investigados (ameaça e difamação), 

não se caracterizando por abusiva ou excessiva, mas sim, 

exercício regular de direito as denúncias formuladas pela 

apelada.

Tanto isso é verdade, que em relação ao 

crime de difamação, este somente foi extinto pelo pedido de 

desculpas da autora, ora apelante e no de ameaça, a apelada, 

aqui ré, apenas desistiu do prosseguimento do feito, em face da 

composição na lide penal anterior, ou seja, como a apelante 

pediu desculpas à apelada, esta entendeu por bem que não mais 

subsistia motivos para continuidade da ação penal por suposto 

crime de ameaça, posto que as partes tinham, aparentemente, se 

reconciliado.

Sobre o tema, Yussef Said Cahali, cuja 

doutrina também veio citada no decisum, pondera que: "Para que 

se possa prosperar a ação de indenização fundada em 

denunciação caluniosa é imprescindível a condição prévia do 

próprio acusador ter ciência da falsidade da acusação. O erro de 

fato sobre a inocência do acusado ou a dúvida ou suspeita nesse 

sentido excluem a culpabilidade, portanto, a simples 

comunicação de uma fato à autoridade competente para que seja 

apurado eventual ilícito penal não implica, por si só, a 

responsabilidade indenizatória do comunicante, se a 
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investigação resultar inócua". (“Dano moral”; 2a ed., Revista dos 

Tribunais, p. 308).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência: 

"Se o exercício da faculdade de oferecer notitia criminis não se 

fez de modo abusivo, como resulta do comportamento do 

Estado, inclusive do Poder Judiciário, no processo criminal a que 

ela deu causa, inexiste a antijuricidade indispensável à 

configuração do ato ilícito absoluto, previsto no art. 159 do 

Código Civil." (STF - RTJ 108/1260).

Nesse cenário, na esteira do percuciente 

raciocínio desenvolvido pelo Juízo monocrático quanto aos fatos 

aqui narrados não há ato ilícito a ser reconhecido, uma vez que 

“se a autora desconhecia os motivos pelos quais a ré havia 

lavrado o B.O que resultou na instauração de inquérito policial e 

consequente ação penal, não haveria o porquê pedir desculpas” 

(fl. 349).

Logo, considerando que se tem como 

incontroverso somente o clima de animosidade entre as partes, 

sem qualquer prova isenta e verossímil de má-fé e dolo da ré, na 

qualidade de síndica do Condomínio Edifício Eugenio Frazão, é 

insuficiente este para configurar conduta ilícita a autorizar pleito 

de reparação de dano, com base no artigo 186 do Código Civil. 

Com efeito, a questão está mais para 

mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada, porquanto, repita-se, insuficientes para caracterizar 

a existência de dolo específico de causar a honra subjetiva.
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Por arremate, inexistindo ofensa moral a 

ser indenizada, os danos materiais inevitavelmente são 

indevidos.

Sendo assim, era mesmo de rigor o 

reconhecimento da improcedência do pedido inicial.

3. Ante o exposto, meu voto nega 

provimento ao recurso.

       Galdino Toledo Júnior

                   Relator
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