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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1005102-03.2016.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes 
ARMANDO MARIANO GONÇALVES e APARECIDA CONCEIÇÃO 
GONÇALVES, é apelada PATRICIA DE SOUSA BORGES.

ACORDAM, em 29ª 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 Exmos. Desembargadores FORTES 
BARBOSA (Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.

São Paulo, 27 de setembro de 2017. 

Silvia Rocha
RELATORA

Assinatura Eletrônica
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29ª Câmara de Direito Privado
Apelação nº 1005102-03.2016.8.26.0009
1ª Vara Cível do Foro Regional da Vila Prudente 
Apelantes: Armando Mariano Gonçalves; Aparecida Conceição 
Gonçalves
Apelada: Patrícia de Sousa Borges
Juiz de Primeiro Grau: Jair de Souza
Voto nº 23754.

- Direito de vizinhança - Ação de obrigação de não fazer, 
com pedido de indenização moral - Ameaças e 
difamações imputadas à ré - Julgamento sem oitiva de 
testemunhas, tempestivamente requerida - Prova 
necessária à solução das controvérsias - Cerceamento 
do direito de produzir prova caracterizado - Sentença 
anulada  Recurso provido.

Autores de “ação de obrigação de não fazer 

c.c. dano moral”, os apelantes insurgem-se contra sentença que julgou 

improcedente o pedido.

Sustentam que: a) a sentença é nula, porque é 

imprescindível a oitiva de testemunhas neste caso; b) a ré denigriu a 

imagem deles perante os demais moradores e a síndica do condomínio; 

c) a única prova oral existente é o áudio gravado em “CD-ROM” juntado 

aos autos, havendo necessidade de dilação provatória; d) 

subsidiariamente, deve o pedido ser julgado procedente. 

Recurso preparado e tempestivo. 

Houve resposta. 

É o relatório.

Na inicial, os autores dizem que são pessoas 

idosas, habitam no apartamento nº 54 do imóvel descrito à fl. 01 e que, 

desde, 2015, sofrem injusta perseguição por parte da ré, que reside em 

apartamento do piso inferior.

Os autores afirmam que a ré: i) diz aos demais 

moradores e síndicos que eles, autores, “promovem algazarras e 

balbúrdia”; ii) os ameaça e também a seus netos, afirmando que irá cortar 



                            PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1005102-03.2016.8.26.0009 - voto 23754 - 29ª Câmara de Direito Privado
                                                                                                                                                                       3

as pernas deles (fls. 02/03).

Diante disso, os autores ajuizaram a presente 

ação, pedindo que a ré seja condenada ao pagamento de R$20.000,00 

de indenização moral e que ela a se abstenha de: i) mencionar os nomes 

deles em ambientes públicos; ii) promover reclamações indevidas perante 

a síndica do condomínio; ii) ameaçá-los e também aos seus familiares (fl. 

12).  

Na contestação, a ré não reconhece ter 

difamado ou ameaçado os autores, tampouco os familiares deles. 

As partes foram, então, intimadas a especificar 

quais provas desejavam produzir (fl. 132), tendo ambas manifestado 

interesse na oitiva de testemunhas em audiência, indicadas às fls. 135 e 

138. Contudo, o julgamento foi antecipado, sob a assertiva de que, se os 

fatos tivessem a proporção que os autores dão a eles, haveria prova de 

natureza documental.

Respeitado o entendimento do MM. Juiz de 1ª 

Instância, as difamações e ameaças afirmadas pelos autores não são 

passíveis de comprovação unicamente por prova documental. 

Assim sendo, houve cerceamento do direito de 

provar os fatos alegados pelas partes e a instrução do processo deve ser 

reaberta, para realização da prova requerida pelos apelantes, com base 

nas testemunhas já arroladas pelas partes, respeitando-se o contraditório 

e prolatando-se, após, nova sentença, com reexame do mérito. 

Diante do exposto, dou provimento ao apelo, 

para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, 

nos termos antes fixados. 

SILVIA ROCHA
     Relatora
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