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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1012221-49.2015.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO 
DE PAIVA, é apelado RENATA LINHARES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª 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 ALVARO PASSOS 
(Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E JOSÉ CARLOS FERREIRA 
ALVES.

São Paulo, 16 de maio de 2018.

Marcia Dalla Déa Barone
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 20.345

Apelante: Fabio de Paiva
Apelado: Renata Linhares
Comarca: São Paulo (4ª Vara Cível  Foro Regional de Vila Prudente)
Juíza: Cláudia Ribeiro

Ação de reparação de danos morais  Sentença de 
improcedência  Insurgência do autor  Ofensas dirigidas ao 
autor proferidas em grupo de “whatsapp” privado de 
moradores do condomínio em que o autor exercia a função 
de síndico  Conduta ilícita da ré verificada  Existência de 
dano moral em relação ao autor  Valor da indenização deve 
ser fixado segundo os critérios da razoabilidade e 
proporcionalidade  Correção monetária a partir do 
arbitramento e juros de mora desde o evento danoso  
Sentença reformada  Recurso de apelo provido.

Dá-se provimento ao recurso.

Vistos,

Ao relatório de fls. 318/319, acrescento ter 

a r. sentença julgado improcedente o pedido, condenando o autor, em 

razão da sucumbência, ao pagamento das respectivas verbas.

Foram opostos embargos de declaração 

pelo autor (fls. 323/333), os quais foram rejeitados pela decisão de fls. 

335.

O autor interpôs recurso de apelo (fls. 

337/50), pugnando pela reforma da r. sentença para que o feito seja 

julgado procedente, com a inversão dos respectivos ônus. Argumenta 
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que a ré teceu não apenas críticas à pessoa do autor, mas sim injúria, 

calúnia e difamações, com o intuito de humilhá-lo no grupo de 

“Whatsapp” formado por moradores do Condomínio onde desempenha 

atividade de síndico. Alega que houve ofensa à honra do autor e estas 

advieram de assunto particular da apelada, que desviou o foco da 

questão para atacar pessoalmente o autor. Argumenta que o sentimento 

pessoal da ré de se “sentir enrolada” não justiça que teça comentários 

injuriosos contra o autor. Narra que a ré juntou documentos policiais 

obtidos de forma ilegal, alegação esta que não foi devidamente apreciada 

pela r. sentença.

Sem contrarrazões (fls. 356).

As partes não se opuseram ao julgamento 

virtual.

É o relatório.

Cuida-se de ação indenizatória em que o 

autor afirma ter sido ofendido pela ré em mensagens enviadas em grupo 

fechado de “whatsapp” denominado “Amigos do Tarumã”, criado por 

moradores do Condomínio em questão do qual o autor era síndico para 

discutir questões relacionadas ao local. Narra que a ré injuriou o autor, 

chamando-o de “crápula em pele de cordeiro”, falando que o autor “não 

vale nada” e, ainda, imputando a responsabilidade pelo desvio de valores 

do fundo de reserva do condomínio, além de responder 9 acusações de 

furto de carros.

A ré, por sua vez, afirma que jamais teve a 

intenção de denegrir a honra do autor, mas apenas não concordava com 
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a gestão do autor como síndico, afirmando que ele estava envolvido com 

uma série de irregularidades que levaram à retirada do cargo. Narra que 

não foi a única a criticar o autor no referido grupo de “whatsapp” e que 

se sentiu injustiçada em razão da negociação de débitos em aberto de sua 

responsabilidade conduzidas pelo autor.

Resume-se a controvérsia em apurar se 

estão presentes os requisitos que configuram a responsabilidade do 

apelado de indenizar o autor, quais sejam: ato ilícito, dano, culpa e nexo 

de causalidade entre ambos.

O dano moral, à luz da Constituição 

Federal, corresponde a uma agressão à dignidade humana, cuja 

reparação apenas é devida caso seja tão grave a ponto de extrapolar os 

meros aborrecimentos do cotidiano. Os critérios utilizados para aferir a 

sua constituição devem ser avaliados segundo a gravidade do dano, 

levando-se em conta a concepção ético-jurídica dominante na sociedade, 

afastando-se de fatores extremamente subjetivos, como sensibilidade ou 

frieza exacerbada de alguns. 

Nas palavras de Sérgio Cavalieri Filho: 

“Como julgador, há mais de 35 anos, tenho 
utilizado como critério aferidos do dano moral se, 
no caso concreto, houve alguma agressão à 
dignidade daquele que se diz ofendido (dano 
moral em sentido estrito e, por isso, o mais grave) 
ou, pelo menos, se houve alguma agressão, 
mínima que seja, a um bem integrante da sua 
personalidade (nome, honra, imagem, reputação 
etc). Sem que isso tenha ocorrido, não haverá que 
se falar em dano moral, por mais triste e 
aborrecido que alega estar aquele que pleiteia 
indenização”. “CAVALIERI FILHO, Sérgio, 
Programa de responsabilidade civil, 9ª ed., São 
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Paulo: Atlas, 2010, p. 87)

Com a devida vênia do entendimento do 

juízo sentenciante, “in casu”, os fatos narrados ensejam reparação por 

danos morais, tendo restado comprovado nos autos a ofensa sofrida pelo 

autor Fábio em razão de conduta ilícita da ré.

Em que pesem as alegações da requerida, 

a leitura das mensagens de “whatsapp” trocadas no grupo do 

condomínio em que residem as partes deixa claro que as ofensas de 

“crápula em pele de cordeiro”, “mentiroso”, “sínico”, bem como a 

afirmação de que o réu estaria envolvido com o desvio de dinheiro do 

fundo de reserva do condomínio e que respondera por crimes de furto de 

carros no passado ultrapassaram o simples intuito de crítica à gestão do 

autor como síndico ou desabafo pelos problemas vivenciados pela ré na 

quitação de débitos de condomínio em atraso.

Ainda que a gestão do autor possa estar 

associada às narradas irregularidades  o que não importa para a 

resolução da presente lide  devem os prejudicados procurar as vias 

cabíveis e não tecer ofensas aos envolvidos. Do mesmo modo, a 

discordância da ré com a forma com que o autor conduziu a 

renegociação dos débitos de condomínio em seu nome poderiam ser 

resolvidas de outra forma, sem a exposição de fatos desabonadores à 

pessoa do autor, os quais em nada se associam ao problema discutido 

naquele momento, ainda que verdadeiros fossem.

Evidente que agredir alguém, sobretudo 

em grupo de “whatsapp” com vizinhos, é tido como conduta reprovável 
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pela sociedade, sendo razoável conceder uma satisfação de ordem 

pecuniária ao ofendido. Por certo, os xingamentos preferidos certamente 

causaram ao autor humilhação, sofrimento e tristeza, que extrapolam o 

mero dissabor cotidiano.

Ainda que a posição de síndico ocupada 

pelo autor o coloque em situações mais suscetíveis a críticas e 

descontentamentos, é certo que nenhum cidadão merece ter sua honra 

ofendida em seu círculo social.

A fixação do quantum debeatur deve ser 

compatível com a “reprobabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (CAVALIERI 

FILHO, Sérgio, Programa de responsabilidade civil.  9ª ed.  São 

Paulo: Atlas, 2010, p. 98).

Neste contexto, o valor de R$ 5.000,00 se 

mostra adequado para a justa indenização, atendendo aos requisitos da 

proporcionalidade e razoabilidade, capacidade econômica das partes, 

atendendo à finalidade legal de compensar os danos imateriais 

experimentados, sem representar enriquecimento ilícito ao autor.

Tal valor deverá ser corrigido 

monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do Col. 

Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

a contar do evento danoso (Súmula 54 do Col. Superior Tribunal de 

Justiça).
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Com a reforma da r. sentença, deverá a ré 

ser condenada a o pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados em R$ 

2.000,00, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8ª do Código de Processo 

Civil.

Em face do exposto, pelo voto, Dá-se 

provimento ao recurso, nos termos acima avençados.

MARCIA DALLA DÉA BARONE
                                    Relatora
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