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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1003702-43.2014.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante 
ELIANE DE OLIVEIRA LIMA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada IZABEL 
MARIA DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª 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 DONEGÁ MORANDINI 
(Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA.

São Paulo, 29 de janeiro de 2017.

Carlos Alberto de Salles
Relator

Assinatura Eletrônica
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3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação nº 1003702-43.2014.8.26.0099

Comarca: Bragança Paulista

Apelante: Eliane de Oliveira Lima

Apelada: Izabel Maria de Carvalho

Juiz sentenciante: André Gonçalves Souza

 

VOTO Nº: 9944

DANOS MORAIS. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 
CONDUTA ILÍCITA E DOS DANOS. IMPROCEDÊNCIA. 
insurgência da ré em face de sentença de procedência. 
Condenação ao pagamento de indenização por danos morais, 
em decorrência de suposta difamação. Ré que teria espalhado 
boatos de que ex-marido da autora teria caso com a própria 
irmã. Alegação da ré de que não conhece autora e de que 
inexistiram provas dos boatos. Relacionamento da demandante 
que teria findado em decorrência de sua própria conduta. 
Inexistente prova dos alegados danos morais. Acolhimento. 
Ausência dos pressupostos necessários a ensejar a 
responsabilidade civil. Conduta ilícita não comprovada. Art. 333, 
I, CPC/73, 373, I, CPC/15. Testemunhas não comprovaram a 
versão narrada pela autora. Principal testemunha (irmã do ex-
companheiro) apenas confirmou ter ouvido da ré que estariam 
espalhando o referido boato. Danos morais não demonstrados. 
Não houve, sequer, delimitação do ambiente de convívio social 
atingido pela difamação. A indenização por dano moral não pode 
ser vir de fonte de enriquecimento sem causa. Banalização do 
instituto que merece ser rechaçada. Sentença reformada. 
Recurso provido. 
 

A r. sentença de ps. 83/86, cujo relatório se adota, julgou 

procedente o pedido da ação de indenização por danos morais proposta por 

Izabel Maria de Carvalho em face de Eliane de Oliveira Lima, condenando a ré 

ao pagamento de R$ 5.000,00, em decorrência de difamação perpetrada em 

desfavor da autora.

Inconformada, apela a demandada (ps. 89/94). Aduz, em 

breve síntese, que a conduta ilícita não estaria comprovada e que sequer 

conhece a autora. Alega, no mais, inexistir qualquer dano a ser reparado.

Recurso regularmente processado, com resposta (ps. 

98/100).
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O processo encontra-se em termos de julgamento virtual 

(p. 106).

É o relatório.

Respeitado o posicionamento exarado pelo juízo de 

origem, que se apoiou na premissa de que a difamação denunciada estaria 

comprovada, a irresignação prospera.

A demandante se volta contra transtornos morais 

decorrentes de difamação perpetrada pela demandada. Afirmou, para tanto, 

que a ré teria espalhado boatos em seu ambiente de convívio, de que seu 

companheiro à época a trairia com a própria irmã (relação incestuosa). 

Mereceria, assim, ser indenizada, por ter honra e intimidade atingidas.

Diferentemente do reconhecido em sentença, contudo, os 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil não foram 

preenchidos, senão vejamos.

Como é sabido, para que surja o dever de indenizar em 

casos de responsabilidade extracontratual, é necessária a comprovação da 

conduta irregular, do dano, do nexo de causalidade e, se for o caso, da culpa. 

A ausência de qualquer dos requisitos impede a responsabilização do 

demandado.

No caso em tela, não foi comprovado o primeiro 

pressuposto (conduta ilícita), motivo pelo qual a pretensão merecia ser 

rechaçada.

Tem razão a recorrente ao alegar que a apelada não se 

desincumbiu a contento do ônus que lhe cabia de comprovar a suposta 

difamação e, posteriormente, os danos reclamados (art. 333, I, CPC/73; 373, 

I, CPC/15).

A primeira testemunha ouvida em juízo (Gonçalo, ex-

companheiro da autora) afirmou que o relacionamento com a demandante 

teria acabado em decorrência das constantes ameaças perpetradas pela 
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primeira. A convivência entre eles teria se tornado insuportável, não tendo o 

suposto boato qualquer interferência na questão. Sobre a difamação em si, a 

testemunha apenas afirmou que ficou sabendo que a ré teria dito à sua irmã 

que os boatos estariam sendo comentados no ambiente de trabalho delas (ré 

e irmã de Gonçalo). 

A segunda testemunha (Mercedes) nada esclareceu em 

juízo.

A terceira e última testemunha (Silvana, irmã de 

Gonçalo), por sua vez, em relação à suposta difamação, apenas afirmou que a 

ré comentou com ela durante o trabalho que estariam comentando que a 

própria Silvana seria a causa do término do relacionamento. A demandada 

teria dito que ouvira o boato de terceiro. Após a conversa, a testemunha teria 

sido xingada de “a amante do irmãozinho” pela ré.

Não há, com isso, nada nos autos que confirme que a ré 

espalhou os boatos do relacionamento incestuoso. Tampouco houve 

demonstração do ambiente comum às partes, ou de como a alegada 

difamação teria atingido a autora.

Ao que tudo indica, as partes sequer se conhecem. A ré 

era colega de trabalho da cunhada da autora, que nunca teve bom 

relacionamento com a companheira do irmão.

Além disso, a autora não se desincumbiu do ônus de 

provar os danos morais alegados. Não há explicação de como uma conversa 

entre sua cunhada e uma desconhecida atingiram sua honra e intimidade a 

ponto de se sentir envergonhada perante família e amigos.

A indenização por dano moral não pode servir de fonte de 

enriquecimento sem causa, justamente sob o risco de se banalizar o instituto. 

Sob esse aspecto, para que sejam evitados excessos ou abusos, recomenda 

YUSSEF SAID CAHALI1 que:

“Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações 

1 Dano moral. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2011, p. 53.
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excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que 
se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento 
intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao 
bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude 
ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando 
um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano 
da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite 
mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como 
relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar responsabilidade 
indenizatória. Haveria como que um 'piso' de incômodos, inconveniente e 

desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”.

Ausente, portanto, os pressupostos da responsabilização 

civil (conduta ilícita e dano), é medida de rigor a reforma da sentença, 

julgando-se improcedente o pedido indenizatório. 

Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para 

julgar improcedente o pedido inicial. Sucumbente, deve a autora arcar com 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), por equidade, observada a concessão da 

gratuidade (art. 12, Lei 1.060/50). 

CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
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