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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1087235-57.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ CARLOS 
MARCIANO DO PRADO, é apelado JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE.

ACORDAM, em 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 Exmos. Desembargadores GRAVA 
BRAZIL (Presidente sem voto), THEODURETO CAMARGO E ALEXANDRE 
COELHO.

São Paulo, 29 de novembro de 2017

MÔNICA DE CARVALHO

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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13ª Vara Cível Central - Capital 

Apelação n. 1087235-57.2015.8.26.0100 

Apelante: JOSÉ CARLOS MARCIANO DO PRADO

Apelado: JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE 

Juiz prolator: Tonia Yuka Kôroku

Voto n. 1588  

DANO MORAL  Desavença entre condômino e síndico  
Alegação de difamação na requisição de autoridade policial para 
conter desinteligência - Mero exercício de ato regular de direito  
Alegação de campanha difamatória entre condôminos e 
funcionários  Meras “fofocas”, sem descrição específica  
Desnecessidade de produção de prova oral - Menção à ameaça 
proferida em assembleia condominial, agravada com o 
encaminhamento da ata aos demais condôminos  Registro fiel 
dos acontecimentos da reunião, que não constitui ilícito - Prova 
documental suficiente para a solução da controvérsia  
Improcedência  Ausência de litigância de má-fé por parte do 
apelado - Recurso não provido. 

Vistos. 

Trata-se de recurso de apelação interposto para 
impugnar a sentença de fls. 335/337, cujo relatório adoto, que julgou 
improcedente o pedido inicial.  

Segundo o apelante-autor, a sentença merece ser 
reformada, em síntese, porque foram indeferidas provas, quais sejam, requisição 
de imagens do sistema de gravação do condomínio e do arquivo de áudio em 
relação ao contato com a Polícia Militar, para comprovar que não houve a 
ameaça relatada pelo réu, e prova oral em audiência, para comprovar que o réu 
continuou a disseminar a versão da falsa ameaça aos condôminos e 
funcionários; no mérito, alega que não foi analisada a questão da ameaça em 
assembleia condominial, a qual foi devidamente provada, e nem a questão da 
litigância de má-fé (fls. 352/376). 

Recurso tempestivo, preparado e com apresentação de 
contrarrazões pelo apelado (fls. 380/387). 

Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 396).
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O Ministério Público não se interessou em intervir no 
feito (fl. 403). 

Esse é o relatório. 

Passo ao voto.

Em relação à alegação de nulidade pela falta de 
intervenção do Ministério Público, por ser o apelante idoso, este foi chamado a 
intervir e afirmou não ter interesse em participar do presente julgamento. 
Portanto, a questão está superada. 

Ainda preliminarmente, não cabe acolher a alegação 
de cerceamento de defesa. Conforme se verá na análise meritória, a prova 
documental era suficiente para que se entendesse o que teria motivado a 
presente demanda, cabendo ao juiz autorizar a produção apenas das provas 
úteis aos deslinde da causa. 

Mesmo porque, "(...) Consoante jurisprudência desta 
Corte, compete ao magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, 
previsto no art. 131 do Código de Processo Civil, decidir quais as provas 
necessárias para formar sua convicção" (STJ  4ª T.  AgRg no REsp 
1197340/MT  Rel. Min. Raul Araújo  j. 20.09.2012  DJe 18.10.2012).

Também não vislumbro a necessidade de 
apresentação de gravação do áudio da chamada da Polícia Militar para 
intervenção na desinteligência entre as partes, diante do próprio relato das 
razões recursais e diante da apresentação de ata notarial com seu conteúdo (fls. 
110/111). 

Perguntando o policial “alguém armado?”, o réu 
respondeu “não sei” (fl. 362). Foi lavrada ata notarial relativa ao conteúdo da 
gravação de menos de dois minutos (fls. 110/111). Ora, diante de tal relato, nem 
o réu afirmou que o autor estaria armado e nem lhe foi imputada a prática de 
ameaça. O réu apenas chamou a autoridade policial para apartar a briga. 

É exatamente o que consta do B.O. de fls. 30/31, sem 
qualquer menção a arma de fogo. Foi o apelante quem relatou que o réu teria 
dito que "se sentia ameaçado", mas o réu não prestou tal declaração. 
Desnecessária, assim, a requisição do arquivo de áudio ou da fita de vídeo do 
condomínio, já que não se estabeleceu que o réu teria praticado calúnia contra o 
autor na hora em que chamou a polícia, porque ele simplesmente não informou 
à PM o que o autor dissera.

Em relação ao fato ocorrido na assembleia 
condominial, este está documentado a fls. 124/127, pelo que desnecessária a 
continuidade da instrução probatória nesse ponto.

Portanto, o feito estava em condições de ser julgado, 
não se constituindo cerceamento de defesa.

No mérito, o recurso não merece ser provido. 

Já ficou claro que, ao chamar a Polícia Militar, o réu 
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não acusou o autor de portar arma de fogo ou de tê-lo ameaçado e, portanto, 
agiu nos limites de seu regular direito de obter a proteção estatal.

Quanto às outras duas causas de pedir, ou seja, o fato 
de ter disseminado no condomínio que havia sido ameaçado através de 
conversas particulares e a menção a esse fato na assembleia condominial de 
fev/2015, melhor sorte não trazem ao pleito do autor.

O autor alega que o réu apresentou denúncia falsa 
perante a autoridade policial, alegando que o requerente o havia ameaçado com 
arma de fogo, em 30.06.2014, e que, após essa data, passou a difamá-lo perante 
os condôminos e funcionários do prédio, repetindo o mesmo fato, e que, em 
25.02.2015, perante a assembleia condominial, novamente repetiu a alegada 
mentira, afirmando que ainda vinha sendo ameaçado. 

Pois bem, como já se disse, não há nada no contato 
feito entre o réu e a Polícia Militar que denote a prática de ilícito. Diante de um 
desentendimento entre o autor e o síndico-réu, este chamou a polícia, preferindo 
aguardar dentro da guarita, enquanto o autor e seu filho aguardavam do lado de 
fora. Ficou constatado que o réu não acusou o autor de tê-lo ameaçado e nem de 
portar arma de fogo (fls. 110/111). Logo, não vejo que desse fato poderia ter se 
caracterizado dano moral.

Quanto aos fatos ocorridos na assembleia 
condominial, em fevereiro/2015, há cinco linhas sobre o assunto que passo a 
transcrever: “foi solicitado ao síndico que esclarecesse os motivos pelos quais 
ainda não foi colocada rede na piscina para proteção contra os urubus que podem 
ter contato com a água da piscina. O Sr. Alexandre comentou que na próxima 
assembleia o assunto será deliberado pelos condôminos. Na sequência, o Sr. 
Alexandre, síndico, e o Sr. José Carlos M. Prado, da unidade 062, tiveram um 
desentendimento verbal, e o síndico comentou que o Sr. Prado o estava 
ameaçando. O Sr. Prado respondeu que não, não estava ameaçando o síndico, Sr. 
Alexandre” (fl. 125). 

Ora, também não há nada nesse relato que possa 
constituir ilícito. A menção sobre ameaça foi seguida de esclarecimento, e a 
assembleia continuou normalmente. Não se extrai desse diálogo qualquer fato 
que pudesse abalar gravemente o autor a ponto de fazer nascer o direito à 
indenização. A ata deve conter os acontecimentos da assembleia. Se houve a 
discussão entre as partes, ela deve estar registrada, não se constituindo 
difamação em transcrever um fato público, presenciado por quem participou da 
assembleia, e que é de interesse dos condôminos.  

Há uma outra causa de pedir relativa ao fato de que, 
entre o dia em que a polícia foi chamada (30.06.2014) e a assembleia acima 
mencionada (25.02.2015), o réu teria relatado a outros condôminos que o autor 
teria praticado ameaça com arma de fogo contra ele. Esse ponto é descrito no 
item 2.2 da peça inicial (fl. 5). 

Alega o autor que, na data em que foi chamada a 
Polícia, o réu teria interfonado para vários condôminos alegando ter sido 
ameaçado com arma de fogo, e que, depois, mudou sua versão dos fatos para 
que o entrevero fosse classificado como desinteligência. Mais tarde, afirma que o 
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réu iniciou uma “maledicente prática difamatória” que “se tornou perene, 
ininterrupta”, resultando em “potencialização da violação à honra e imagem do 
autor, que passou a ser taxado de morador violento, perigoso e ameaçador pelos 
demais (moradores e empregados)”. Contudo, o autor não informa a quem teriam 
sido feitos esses relatos, em que situação, como ele ficou sabendo deles e qual o 
efetivo prejuízo a seu convívio social no prédio. 

Diante da lacônica apresentação da causa de pedir, foi 
o réu, no mínimo, cerceado em seu direito de defesa em relação a fatos que 
deveriam ter sido especificamente descritos. O exagero e inexatidão 
apresentados em relação aos demais pontos não são suficientes para se ter como 
plausível o fato agora mencionado. Pelo contrário.  

A conduta do síndico, que não requereu qualquer 
providência após a desinteligência, não é consentânea a de alguém que se sente 
ameaçado ou mesmo que finge sê-lo. Por isso é que o autor tem inegável razão 
ao classificar a alegada campanha difamatória como meras “fofocas” (fl. 354), as 
quais certamente não poderão atingir a boa imagem de um morador que reside 
há quase duas décadas no mesmo edifício, e cujo caráter já é conhecido por 
todos.

Conforme assinala RUI STOCO: “Não basta a 
afirmação da vítima de ter sido atingida moralmente, seja no plano objetivo como 
subjetivo, ou seja, em sua honra, imagem, bom nome, tradição, personalidade, 
sentimento interno, humilhação, emoção, angústia, dor, pânico, medo e outros. 
Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado, com a 
ocorrência de um dos fenômenos acima exemplificados, posto que a ofensa que 
atinge o bem estar psicofísico do indivíduo deve apresentar certa magnitude para 
ser reconhecida como prejuízo moral, de sorte que o mero incômodo, o enfado e o 
desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem de suportar em 
razão do cotidiano não podem servir de fundamento para a reparação 
extrapatrimonial” (TJSP  3ª. Câm. Dir. Público  Ap. 100.586-5/0  Rel. RUI 
STOCO  julgado em 22.05.2001- voto 2437/01), citado em “Tratado de 
Responsabilidade Civil”, Editora RT, 6ª. ed., 2004, p. 1673.

Nesse sentido é a jurisprudência;

“Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos 
Morais. Julgamento Extra Petita e Carência da Ação por Falta de Interesse 
Processual. Inocorrência. Meros Aborrecimentos. Inexistência do Direito de 
Indenizar. 1. Atendo-se o julgador ao pedido a causa de pedir, analisando de 
forma percuciente dos fatos, interpretando-os de aplicando o direito com 
fundamentos diversos dos fornecidos pelas partes litigantes, não incide em 
julgamento extra petita. O fato de se conjecturar ter o autor iniciado as 
provocações que ensejaria o dever de indenizar, não lhe retira o interesse 
processual da ação, com a consequente prestação jurisdicional. 2. Meros 
aborrecimentos e incômodos surgidos em situações provocadas no afã de 
discussões recíprocas, não configuram os sentimentos capazes de gerar 
indenização por danos morais. Recursos conhecidos e improvidos”. (TJ-GO - 
Apelação Cível 9.2530-5/188 (2005.02.13929-8)  www.conjur.com.br  
12.01.2006). 
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Não tendo sido acolhida a pretensão inicial, não há 
que se falar em litigância de má-fé de quem venceu a demanda.

Prestigiada a sentença proferida, mantenho a 
sucumbência na forma preconizada em primeiro grau de jurisdição. 

Posto isso, nego provimento ao recurso. 

MÔNICA DE CARVALHO 

Relatora
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