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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1040105-17.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante FABRICIO 
POLO, é apelada PAULA DA SILVA FIESCHI (JUSTIÇA GRATUITA).

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 MIGUEL BRANDI 
(Presidente), LUIS MARIO GALBETTI E RÔMOLO RUSSO.

São Paulo, 12 de janeiro de 2018.

Miguel Brandi
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 17/25288
APEL.Nº: 1040105-17.2015.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE.  : FABRICIO DA SILVA POLO
APDO.  : PAULA DA SILVA FIESCHI
JUIZ(A): ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Parcial procedência 
- Insurgência do réu - Descabimento - Autor que utilizou a rede 
social Facebook para denegrir a imagem da autora, extrapolando 
os limites do bom-senso - Fatos narrados que atingiram a honra e 
causaram constrangimento à requerente - Questões referentes à 
administração do condomínio que são irrelevantes ao deslinde do 
feito - Dano moral configurado - Decisão mantida - RECURSO 
DESPROVIDO.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 

230/235, que julgou procedente a ação e condenou o réu "a indenizar a 

autora pelos danos morais sofridos, na quantia de R$5.000,00, atualizada 

monetariamente a partir da data de publicação dessa sentença e acrescida 

de juros de 1% ao mês, não capitalizados, desde a data do ato ilícito, qual 

seja, desde 07.08.2013, conforme se verifica na captura de tela do primeiro 

comentário feito pelo réu nas redes sociais (fls. 3)."

Em razão do decidido, o réu foi condenado ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% 

sobre o valor da condenação.

Inconformado, busca o requerido a reforma da decisão 

(fls. 198/206), argumentando que seus questionamentos foram feitos dentro 

de seu direito como proprietário/morador e nos limites permitidos por Lei, 

não havendo que se falar em difamação/injúria.

Afirma ter comprovado que havia superfaturamento na 

aquisição do controle de acesso para a portaria e que a apelada não cumpriu o 
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determinado no Regulamento do Condomínio, pois deixou de apresentar os 

três orçamentos necessários (item 2.5.).

Faz considerações aos depoimentos prestados e diz que a 

apelada sentiu-se "dona do dinheiro do condomínio", citando a utilização de 

R$4.000,00 para contratação de advogado e o pagamento de R$35.000,00 

para reforma dos interfones.

Sustenta a inexistência de acusação sobre qualquer fato 

diretamente à apelada, esclarecendo que a administração do condomínio não 

é composta apenas pela síndica, mas sim por ela, pelo conselho e pela 

administradora, sendo todos eles responsáveis pela parte financeira do 

condomínio.

Defende que não se pode tirar o direito do condômino 

para exercer a fiscalização, requerendo, ao final, a improcedência da ação.

Recurso respondido (fls. 255/260).

Este processo chegou ao TJ em 20/07/2017, sendo a mim 

distribuído em 02/08/2017, com conclusão em 03/08/2017 (fls. 264).

É o Relatório.

Admito o recurso, porque tempestivo; preparo recolhido 

às fls. 250/251.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais 

ajuizada pela apelada, sob o fundamento de que teve sua honra atingida por 

postagens realizadas, pelo apelante, na rede social Facebook.

É sabido que a responsabilidade civil por ato ilícito, para 

fins de reparação, exige que haja comprovação da ocorrência do dano, bem 

como da conduta do agente, as quais devem estar ligadas por um nexo de 

causalidade, sendo que a ausência de quaisquer desses elementos conduz, 

inevitavelmente, à improcedência do pedido de indenização.
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De se recordar, ainda, que o dano moral é o prejuízo que 

afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da pessoa. É aquele que ocasiona 

um distúrbio anormal do indivíduo, ou seja, um desconforto passível de 

caracterizar ofensa à honra.

Não é qualquer dissabor da vida que pode acarretar a 

indenização por danos morais. Deve o Juiz avaliar, em cada caso, se a 

conduta do ofensor causou um desconforto anormal à vítima, efetivamente 

atingindo elementos de sua personalidade (imagem, honra, estima pessoal e 

social etc.).

Desta forma, observo que o Magistrado analisou 

corretamente as questões suscitadas e avaliou com propriedade o conjunto 

probatório, dando exato deslinde ao litígio, razão pela qual ratifico, a teor do 

art. 252 do Regimento Interno desta Corte, os bem lançados fundamentos da 

sentença, uma vez que, da reapreciação do caso, a interpretação é a mesma 

dada pelo Juízo originário:

"(...) O pedido é procedente.
Inicialmente, observo que a autora instruiu a inicial com várias 
capturas de telas nas quais se verifica a existência de vários 
comentários redigidos pelo requerido em rede social Facebook (fls. 
3/5 e fls. 17/25). Nos referidos comentários, verificam-se inúmeras 
críticas à administração do condomínio e em especial à síndica, 
autora deste feito.
Há de se reconhecer, evidentemente, o direito do requerido, como 
morador do condomínio, de discordar das atitudes da requerente, 
como síndica, bem como divergir de seu posicionamento e gestão. 
Entretanto, as críticas e debates, recomendáveis nas relações 
sociais, devem se restringir aos limites éticos e morais, a fim de que 
não se atingir a honra e a imagem do próximo.
Nesse sentido, não se pode admitir a utilização de meios de 
comunicação públicos, notadamente, redes sociais, para se denegrir 
a imagem da administração do condomínio e da síndica, 
extrapolando todos os limites aceitos pelo bom-senso e moralidade 
comuns, de modo a proferir ofensas e causar abalo emocional e à 
credibilidade daquela para a qual os comentários são dirigidos.
Das cópias trazidas pela autora, com dizeres ofensivos a sua 
pessoa, cumpre destacar, a título de exemplo:
"Sindico profissional é o que faltava para nossa síndica provar a 
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péssima adm dela. Porque não deu esta ideia assim que assumiu. 
Agora que quebrou o condomínio vem com esta ideia sem cabimento 
a e quem iria escolher este síndico, com certeza ela 'tudo uma 
piada'; "se ter curso superior resolvesse nosso condomínio seria 
ótimo, pois nossa sindica tem e esta uma merda"; "agora nossa 
sindica junto com a administradora a aliança quer colocar sindico 
profissional no condomínio para continuar comandando por fora e 
escondendo o que ambos fizeram de errado no condomínio!!!!!"; 
"Peço para que os moradores vêm a assembleia, só assim podemos 
por fim nesta roubalheira".
Ora, no caso, o requerido não se limitou a manifestar discordância 
com a gestão do condomínio dentro dos limites éticos e aceitáveis; 
ele perpetrou severas críticas e ofensas, de modo inconsequente, 
atingindo, sem dúvida, a honra e imagem da requerente.
Aliás, na própria contestação é possível extrair, pelas afirmações de
fls. 58/59, o grau de inimizade do requerido com a autora, bem 
como a intenção de ironizar os problemas de saúde declarados pela 
autora na exordial, com teor agressivo e hostil.
No que toca à defesa apresentada, cumpre observar que não cabe 
apreciação nestes autos, sobre a regularidade ou não dos atos de 
gestão da autora, como administradora do condomínio. A presente 
demanda limita-se a analisar as alegadas ofensas praticadas pelo 
réu e a repercussão na esfera íntima, da personalidade da autora. 
Daí porque, entendo despicienda qualquer análise a respeito da 
contratação dos serviços da empresa de cobertura de garagens (que 
foi objeto de controvérsia entre os condôminos), ou mesmo sobre a 
compra dos controles remotos, referidos nos depoimentos colhidos 
em instrução.
É que a insatisfação do requerido com tais condutas da autora, 
como dito, não justificam a atitude adotada por esse, de 
simplesmente, passar a denegrir a imagem da autora, nas redes 
sociais e de acesso dos condôminos.
Da mesma forma, não incumbe ao Juízo, nesta demanda, a análise 
da prestação de contas realizada pela requerida, cuja aprovação é 
controversa, conforme relato das testemunhas. Irrelevante, por fim, 
a análise de outras ações que teriam sido ajuizadas por ex-
funcionárias do condomínio contra a autora. (...)
Considerando-se os elementos constantes nos autos, viu-se que a 
ação do requerido feriu o direito à dignidade da requerente, cuja 
proteção encontra-se disposta na Constituição Federal. (...)
Logo, presente se encontra o nexo causal entre a ação do requerido 
e o dano moral experimentado pela requerente; resta, tão-somente, 
estabelecer-se o arbitramento de seu valor.
Nesse passo, considerando-se que o ressarcimento ao dano moral 
busca confortar a vítima em face do ato ilícito efetivado (a qual 
sofreu uma lesão de cunho íntimo, cujo valor, embora haja 
dificuldades, é possível estimar), avaliados o desconforto e o 
constrangimento causados na requerente, sob o critério de 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1040105-17.2015.8.26.0506 -Voto nº 6

razoabilidade (registrando-se que a reparação do dano moral não 
pode servir como causa de alteração da fortuna patrimonial do 
ofendido), aliado ao fato de a autora ter ingressado com ações 
contra outros moradores, pelo mesmo fato imputado ao réu, fixo o 
valor da indenização pelo dano moral sofrido em R$ 5.000,00. (...)"

Longe de ser comodismo a adoção/ratificação dos 

fundamentos da sentença em Segundo Grau. Bem ao contrário, aliás. O artigo 

252, do Regimento Interno deste Tribunal, mantido após atualização do RI 

aos dispositivos do Código de Processo Civil de 2015, permite a simples 

prática, aceita, inclusive, pelos Tribunais Superiores.

Eu costumo reproduzir os fundamentos que estou 

adotando para reforçar minha compreensão e explicitá-la, ainda que ela seja 

marcada pela ratificação.

Diante dessas considerações, pelo meu voto, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso e fixo os honorários advocatícios de 

sucumbência em 20% sobre o valor da condenação (15% já fixados em 

primeiro grau e 5% nesta ocasião), nos termos do art. 85, § 11, do Código de 

Processo Civil. 

MIGUEL BRANDI
Relator
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