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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1001665-35.2016.8.26.0370, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é apelante 
MICHELE CUNHA, é apelada VIVIANE ANTUNES LEMO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL BRANDI 
(Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.

São Paulo, 13 de dezembro de 2017.

Luis Mario Galbetti
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 19434
Apelação nº 1001665-35.2016.8.26.0370
Apelante: Michele Cunha
Apelado : Viviane Antunes Lemo
Origem: Vara Única da Comarca de Monte Azul Paulista
Juiz: Ayman Ramadan

Responsabilidade civil  Pedido de indenização 
por danos morais  Alegação de que a ré por meio 
de postagens no “Facebook” e “WhatsApp” teria 
maculado a honra da autora  Postagem sem 
conteúdo ofensivo e realizada em âmbito privado  
Danos  Inocorrência. Recurso provido.

1. Trata-se de apelação interposta contra 

sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados 

em ação de indenização por danos morais.

Alega a apelante: a) nas publicações no 

“Facebook” não há o nome da apelada e são publicações genéricas; b) 

fez alerta sem difamar ninguém; c) não houve dano à imagem 

profissional da apelada; d) não há caráter difamatório nas publicações; 

e) apenas mandou mensagem sobre sua saúde para sua prima; f) as 

mensagens por “WhatsApp” destinam-se ao portador da linha; g) não 

foram provados os danos materiais; h) não há comprovação da 

formação da autora ou que tenha graduação em fisioterapia; i) a autora 
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não tinha segurança em suas manobras; j) após a massagem realizada 

pela apelada passou a sentir dores e a região de seu pescoço ficou 

inchada; k) teve meningite pós-traumática e quase morreu; l) a 

indenização foi fixada em valor demasiado elevado.

Em contrarrazões, alega a apelada que a 

recorrente tece argumentos novos em seu recurso e litiga de má-fé. 

 2. A apelação limita-se a insurgir-se contra 

a matéria abordada em sentença. 

Segundo a inicial, a autora é graduada em 

farmácia e possui certificação de cursos de “terapias de spa”. Em 17 de 

setembro de 2016 realizou sessão de massagens em sua instalação. A 

ré disse que sentia dores relacionadas com a massagem. Após os fatos 

narrados, a ré passou a propagar textos difamatórios sobre o hipotético 

erro cometido. 

Os danos morais não são devidos.

Na mensagem postada no “Facebook”, a ré 

não se manifestou diretamente à autora, tampouco lhe imputou falha na 

prestação do serviço.

Ademais, ainda que o tivesse feito, mero 

relato ou descrição de fatos não seriam capazes de motivar a 
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condenação por danos morais.

Por sua vez, a mensagem postada pelo 

“WhatsApp” em que a ré imputa à autora a culpa por seu estado de 

saúde, cuida-se de mensagem privada que, por pedido da autora, 

chegou ao seu conhecimento.

Não se pode admitir que comentários 

privados e de alcance limitado, ou familiar, sejam capazes de macular a 

honra subjetiva ou objetiva da autora, sob pena de indevida limitação de 

direito de expressão.

Sérgio Cavalieri Filho ensina que “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, aborrecimento, 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 trabalho, 

no trânsito, entre amigos e até 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.

1 Programa de Responsabilidade Civil  6ª ed.  São Paulo: Malheiros  p. 105.
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Por fim, mero dissabor, irritação ou mágoa 

não motivam a condenação por danos morais. 

Deixo de condenar a autora por litigância 

de má-fé, pois adotou postura compatível com a defesa de um direito.

3. Ante o exposto e tudo mais que dos 

autos consta, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedentes 

os pedidos formulados na inicial.

Em razão da alteração da sentença, 

vencida a autora, condeno-a ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 10% 

do valor da causa.

LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR
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