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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001549-13.2015.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante JAIR 
FELISBINO DA SILVA, são apelados CARLOS JOSE DE MELO e ROSELENA 
ANTONIETTO DE MELO.

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 JOSÉ JOAQUIM DOS 
SANTOS (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E JOSÉ CARLOS FERREIRA 
ALVES.

São Paulo, 27 de setembro de 2017.

Alcides Leopoldo e Silva Júnior
Relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 0001549-13.2015.8.26.0457
Comarca:  Pirassununga (2ª Vara)
Apelante:  J. F. da S.
Apelados:  C. J. de M. e outra
Juíza:        Flávia Pires de Oliveira
Voto n. 11.195

Segredo de Justiça

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL  Dano moral  
Difamação  Fato não comprovado  O magistrado somente pode 
proferir decisão de procedência, com a plena certeza do direito que 
se pede Improcedência da ação  Recurso provido.

Trata-se de ação de obrigação de fazer e não fazer, 

alegando os autores que o requerido em 23/12/2014, difamou o autor, 

divulgando dolosamente que o viu buscando uma mulher loira no Aeroporto 

de Ribeirão Preto-SP, a qual, ao entrar em seu carro, o beijou nos lábios e 

partiram, sendo que, além de casado com a autora, o requerente é Ministro do 

Evangelho, e a afirmação mentirosa causou alarde no meio evangélico, 

denegriu sua honra, gerando prejuízos psicológicos e abalo emocional na 

autora, constando, ainda de declarações anexadas à inicial que o réu teria dito 

ainda que o requerente fugiu da cidade com sua família, e se apropriado de 

valores da Visão de Evangelização Mundial  Vem Brasil, na qual exerce a 

Presidência, havendo grande repercussão negativa em todo meio social dos 

autores, pleiteando a abstenção pelo réu da prática de atos lesivos à sua honra, 

e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e por danos 
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materiais pela contratação de advogado, além de realizar retratação pública 

das afirmações que realizou diante das pessoas, igrejas, líderes evangélicos e 

instituições mencionadas no pedido exordial.  

A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente 

em parte a ação, condenando o requerido a indenizar a importância de R$ 

5.000,00, a título de dano moral, para cada autor, com atualização monetária 

da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês da citação, bem como ao 

pagamento de indenização por danos materiais de R$ 3.000,00, corrigida da 

propositura da ação e juros da citação, arcando cada parte com as custas 

processuais e honorários advocatícios dos patronos da parte contrária de 10% 

do valor da condenação (fls. 217/220).

O réu apelou sustentando que apenas uma testemunha 

ouvida em juízo afirmou que teria praticado os atos imputados, e todas as 

demais negaram conhecimento a respeito, sendo indevido que prevaleça a 

condenação com base em um único depoimento isolado, aduzindo que a 

indenização foi fixada em valor excessivo, importando no enriquecimento 

sem causa, e, por fim, sustentou ser indevido o ressarcimento dos honorários 

advocatícios contratuais, buscando a improcedência da ação, ou a redução do 

valor da indenização por dano moral e a exclusão da indenização dos 

honorários advocatícios contratuais  (fls. 225/226).         

Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se a 

manutenção da sentença (fls. 229/233).

É o Relatório.

A Constituição Federal garante a inviolabilidade da 

honra, assegurando o direito a indenização por dano material ou moral 

decorrente de sua violação (art. 5º, X).
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Consoante a lição de Adriano de Cupis1, a honra: 

"significa tanto o valor moral íntimo do homem, como a estima dos outros, ou 

a consideração social, o bom nome ou a boa fama, como, enfim, o 

sentimento, ou consciência, da própria dignidade pessoal", que deve ser 

protegida, como acentua Capelo de Sousa2, "enquanto projecção na 

consciência social do conjunto dos valores pessoais de cada indivíduo, desde 

os emergentes da sua mera pertença ao gênero humano até aqueloutros que 

cada indivíduo vai adquirindo através do seu esforço pessoal".

Contudo, é regra geral de direito que ao autor compete a 

prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na objetiva explanação de Giuseppe Chiovenda3: “Provar 

significa formar a convicção do juiz sobre a existência ou não de fatos 

relevantes no processo”.

O magistrado somente pode proferir decisão de 

procedência, com a plena certeza do direito que se pede. Adverte Cândido 

Rangel Dinamarco4 que há uma “importantíssima regra de julgamento, não 

escrita mas inerente e vital ao sistema, segundo a qual toda alegação não 

comprovada deve ser tomada por contrária à realidade dos fatos  ou, por 

outras palavras, fato não provado é fato inexistente”.  

Todavia, os fatos não restaram demostrados de forma 

incontestável.

1 CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961, p.111.
2 SOUSA. Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1995, p. 301.
3 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil.v. III. São Paulo: Saraiva, 1945, p.131.
4 DINAMARCO Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. 2ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p.82.
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Com efeito, das testemunhas arroladas pelos requerentes 

apenas Edson José Gouveia disse que "no dia 23 de dezembro de 2014, por 

volta das 18 horas" estava em frente a casa de sua irmã, e que o réu parou e 

teria dito que avistou o autor buscando uma mulher loira no Aeroporto de 

Ribeirão Preto, que entrou no seu carro e o beijou nos lábios, e seguiram o 

destino.

A testemunha Heliel Marcos Ribeiro Braga, por sua vez, 

falou ter ouvido uma conversa de "duas moças" em uma Igreja nos Estados 

Unidos da América de que "um pastor presidente de uma instituição 

missionária de uma cidade do interior de São Paulo teria cometido adultério", 

e quando retornou ao brasil ficou sabendo que se referiam ao autor, e que 

aqui outras pessoas comentaram que estavam falando essa estória.

Da mesma forma, do depoimento da testemunha 

Lucimara dos Santos Cruz, que trabalha na VEM Brasil,  não se depreende 

que o requerido teria sido o responsável pelos boatos a respeito do autor, ou 

que os tenha propalado.

Embora a prova coligida demonstre a existência de 

rumores acerca de relação extraconjugal do autor, que teria abalado sua 

reputação e afetado os autores emocionalmente, não há prova cabal de que o 

requerido tenha sido o responsável, sendo incabível atribuir-lhe a autoria tão 

somente com base em um único depoimento testemunhal.

As informações constantes das declarações de fls. 83/87 e 

91/96v. carecem do indispensável produção sob o crivo do contraditório. 

Assim, não demonstrados os fatos, a improcedência é de 

rigor.
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Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para 

Julgar-se Improcedente a ação, condenando-se os requerentes ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados na data 

deste julgamento em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Alcides Leopoldo e Silva Júnior
Relator

Assinatura Eletrônica
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