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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
4005670-10.2013.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante JÉSSICA 
TAÍS DIAS SOUZA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ ASSIS 
CAZUZA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 1ª 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 CLAUDIO 
GODOY (Presidente), AUGUSTO REZENDE E RUI CASCALDI.

São Paulo, 19 de abril de 2016. 

Claudio Godoy
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CÍVEL

Processo n. 4005670-10.2013.8.26.0320

Comarca: Limeira

Apelante: JÉSSICA TAÍS DIAS SOUZA DA SILVA

Apelado: JOSÉ ASSIS CAZUZA DA SILVA

Juiz: Mario Sérgio Menezes

Voto n. 13.407

Responsabilidade civil. Pretensa difamação. Partes 
que são sogro e nora. Não configuração de dano moral. 
Prova inclusive que infirma a versão da inicial. 
Improcedência. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto 

contra sentença (fls. 133/134) que julgou improcedente ação de 

indenização por danos morais. Sustenta a autora que suficientemente 

demonstrada a difamação a que foi submetida pelo réu, que passou a 

espalhar a existência de relacionamento afetivo que com ele, seu sogro, 

nunca manteve, depois do falecimento de seu marido. Salienta que o 

depoimento da sogra, em que se baseou o MM. Juízo, é parcial e 

interessado, motivado por propósitos financeiros.

O recurso foi regularmente processado e 

respondido.

É o relatório.

Não se considera esteja a sentença a 

merecer reforma.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 4005670-10.2013.8.26.0320 3/3

Em primeiro lugar, não se pode afirmar, 

como quer a autora, nunca havido qualquer relacionamento entre as partes, 

de sorte a se entrever, em qualquer comentário do réu a respeito, real 

mendacidade cometida para prejudicá-la. As declarações da esposa do réu, 

sogra da autora, são detalhadas e sem qualquer demonstração de que 

animadas por intuito econômico, aliás, sequer explicado.

Tem razão o MM. Juízo quando aponta ao 

nenhum motivo que teria a testemunha para admitir relacionamento 

extraconjugal de seu marido, com a nora, pouco após a morte de seu filho. 

Depois, a prova colhida não deu conta de 

que os fatos tivessem saído do âmbito familiar, das pessoas mais 

próximas. As declarações policiais prestadas pelo autor, e a narrativa nelas 

contida, se deu em meio à notícia de lesão e ameaça que teria sofrido, 

imputadas à autora. Ou seja, exercício de um direito  independentemente 

da apuração a respeito , mas que, de toda sorte, não se demonstrou 

abusivo.

Neste contexto, não se tem comprovado o 

dano moral reclamado.

Ante o exposto, NEGA-SE 

PROVIMENTO ao recurso.

CLAUDIO GODOY
relator
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