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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1005202-11.2016.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante DOUGLAS 
AUGUSTO MATURO FELIX PEDREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados 
HIDRAMAT MATÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, 
OVIDIO CAPPI e JONATHAN ABUCHAIN.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª 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 Desembargadores GRAVA BRAZIL 
(Presidente) e CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.

São Paulo, 31 de outubro de 2017.

Alexandre Coelho
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO nº 6462/tdr

RECURSO DE APELAÇÃO nº 1005202-11.2016.8.26.0347
COMARCA: MATÃO
APTE: DOUGLAS AUGUSTO MATURO FELIX PEDREIRA
APDO: HIDRAMAT MATÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS 
AGRÍCOLAS LTDA. E OUTROS

APELAÇÃO  RESPONSABILIDADE CIVIL  DANOS 
MORAIS  Autor firma que foi teve sua imagem denegrida no 
mercado de trabalho pelos requeridos (ex-empresa), por 
acusação de roubo  Difamação que resultou em prejuízo nos 
novos vínculos de trabalho  Sentença que julgou improcedente 
o pedido pleiteado na exordial diante da ausência de elementos 
comprobatórios  Depoimentos testemunhais insuficientes para 
provar os fatos  Inconformismo do autor que insiste na 
procedência da ação  Deve ser mantida a improcedência de 
ação de indenização por danos morais quando a parte autora 
sequer comprovou a ocorrência do evento danoso, ônus que lhe 
competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Novo Código 
de Processo Civil.  Aplicação do artigo 252 do Regimento 
Interno do TJSP Sentença mantida – NEGARAM 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Trata-se de apelação interposta por DOUGLAS AUGUSTO 

MATURO FELIX PEDREIRA contra a respeitável sentença de fls. 320/326, cujo relatório ora 

se adota, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais por ele proposta em 

face de HIDRAMAT MATÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS 

LTDA., OVIDIO CAPPI e JONATHAN ABUCHAIN, condenando-o ao pagamento de custas 

e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que ora fixo em 10% do valor 

da causa, nos moldes do artigo 85, § 2º, NCPC, devendo ser observado o disposto no artigo 98, 

§ 3, NCPC.

Apela o autor pugnando pela procedência da presente ação para 

condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, pleiteados na exordial.

Foram oferecidas contrarrazões.
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Recebido o recurso, não houve oposição ao julgamento virtual 

(fls. 375).

É o relatório.

Versa a demanda sobre pedido de danos morais decorrentes de 

vínculo trabalhista. Alega o autor, que após sua saída da empresa-ré, vem sofrendo difamação 

por parte dos réus, que afirmam que o autor praticou “roubo” na referida empresa. No mais, 

afirmam que essa situação prejudicaram seus novos vínculos de trabalho, visto que além de 

denegrir sua imagem, os réus procuram seu novo patrão para difamá-lo.

Logo após a contestação, sobreveio a r. sentença, que 

relatou e julgou improcedente a ação, conforme exposto: 

A ação é improcedente.
Pleiteia o autor, em síntese, a condenação dos requeridos ao 
pagamento de indenização por danos morais em seu favor, alegando 
que foi empregado da primeira requerida e que, após seu 
desligamento, os outros requeridos (sócio e gerente da empresa) 
passaram a difamá-lo perante terceiros, prejudicando seus vínculos 
empregatícios, o que lhe causou danos morais.
Ocorre que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é 
imposto pelo artigo 373 do NCPC, vez que não restou devidamente 
comprovada nos autos a conduta ilícita imputada aos requeridos e, 
muito menos, os danos alegados.
De se observar que o autor instruiu a inicial com cópia de sua CTPS, 
mostrando o vínculo empregatício na empresa requerida Hidramat, 
no período de 01/10/2008 a 03/06/2012, no cargo de  auxiliar de 
estoque . A CTPS também mostra que o requerente manteve outro 
vinculo perante a empresa L.L.G. Indústria e Comércio Ltda. ME, no 
período de 01/10/2012 a 25/02/2013, como  auxiliar de vendas, bem 
como um vínculo empregatício, em aberto, com a empresa Nova 
Hidráulica Indústria e Comércio
Ltda., como auxiliar de estoque, a partir de janeiro de 2015 (fls. 
17/20).
O Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho junto à empresa 
requerida foi juntado a fls. 25/26, apontando que a dispensa foi sem 
justa causa.
Só pela análise dos documentos juntados, notadamente da CTPS do 
requerente, já se afasta a alegação inicial de que, após o 
desligamento da empresa requerida, o requerente foi demitido 
diversas vezes em virtude de difamação perpetrada pelos requeridos 
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contra a sua pessoa, perante seus novos empregadores.
Isso porque a CTPS juntada mostra que, após o vínculo com a 
requerida, o autor teve apenas um vínculo empregatício alguns meses 
depois, que perdurou de 01/10/2012 a 25/02/2013 e, a partir de 
janeiro de 2015, o vínculo empregatício atual do autor, ainda 
vigente.
Tem-se, assim, que após o desligamento do autor da empresa 
requerida, houve apenas um novo desligamento perante a empresa 
L.L.G. (fls. 19), sendo certo que o autor está empregado em uma 
mesma empresa desde janeiro de 2015 (fls. 20).
Assim, só pela análise de sua CTPS, já se verifica que não convence 
a alegação de que ele sofreu diversas demissões e teve vínculos 
empregatícios prejudicados em razão da conduta dos requeridos.
A prova oral colhida também não corrobora as alegações iniciais.
A testemunha Erasmo Francisco da Silva disse que conheceu o autor 
quando ele trabalhava na empresa requerida, sendo que a 
testemunha trabalhava em outra empresa da família dos requeridos. 
Disse que o autor ia buscar peças na empresa onde ele trabalhava 
duas vezes por semana. Disse que o requerido Jonatas disse a ele que 
o autor havia sido pego roubando, e por isso tinha sido mandado 
embora. Afirmou que encontrou o autor em uma loja e o questionou 
sobre a situação, ocasião em que o autor demonstrou 
desconhecimento sobre a alegação. Disse que depois disso não ouviu 
mais nada nesse sentido e que desconhece que o autor tenha sofrido 
algum problema em outra empresa em virtude do fato. Afirmou que 
ouviu comentários na empresa, por outras pessoas, de que o autor 
havia sido surpreendido roubando (fls. 238/245).
A testemunha Eder Carlos Cianciosa disse que o autor trabalhou 
como empregado de sua empresa a partir de outubro de 2012, a 
saber, a empresa LLG Indústria e Comércio. Disse que desconhece o 
motivo pelo qual o autor foi dispensado da empresa requerida. 
Afirmou que o requerido Jonatas, de início, apenas lhe disse que 
tinha problemas pessoais com o autor. Disse que, depois, procurou 
saber o que tinha acontecido, e Jonatas disse que o autor havia 
pegado alguma coisa que não era dele. Negou que tenha demitido o 
autor em virtude de tal fato. Disse que a demissão ocorreu porque 
estava sem serviço e não tinha mais como pagar o requerente. 
Afirmou que várias pessoas da empresa Hidramat comentaram o 
ocorrido com o autor (fls. 290/295).
A testemunha Sebastião de Jesus Mondini afirmou que trabalha na 
empresa requerida, sendo que trabalhou juntamente com o autor no 
período de 2008 a 2012. Disse que, pelo que sabe, o autor foi 
dispensado em virtude de fracasso de pedidos na empresa. Disse que 
não tem conhecimento de que o autor tenha furtado algo dentro da 
empresa. Afirmou que um dono de empresa entrou em contato para 
saber informações do autor, sendo que ele prestou informações 
positivas (fls. 296/300).
A testemunha Marcos disse que trabalhou na empresa LLG um 
tempo após o autor ter trabalhado. Disse que não ouviu nada de 
desabonador contra o autor na mencionada empresa, informando 
que, mesmo após seu desligamento, o autor continuou frequentando 
a empresa (fls. 301/303).
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A testemunha Norberto Dias disse que o autor trabalhou em sua 
empresa, após ter trabalhado na requerida Hidramat. Afirmou que 
não ouviu nada de desabonador contra o requerente e que, 
inclusive, entrou em contato com o Sebastião da Hidramat, que lhe 
disse que não tinha nada contra o autor. Negou ter recebido 
qualquer informação desabonadora em relação ao autor (fls. 
304/307).
Assim, apesar das testemunhas Erasmo e Eder terem afirmado que 
o requerido Jonatas lhes disse que o autor havia subtraído algo na 
empresa, não há prova da repercussão de tal afirmação, não se 
demonstrando, ainda, que a imputação é falsa.
Com efeito, ao que consta dos depoimentos, tal informação foi 
passada às mencionadas testemunhas em conversas pessoais, o que 
não se mostra suficiente para a caracterização do ato ilícito, mesmo 
porque, reitere-se, não resta bem demonstrado nos autos se a 
imputação feita ao autor é verdadeira ou falsa.
Se não bastasse isso, não se comprovou nos autos que o autor, de 
fato, foi prejudicado em virtude da situação em novos empregos. Pelo 
contrário, como dito alhures, o autor obteve outro emprego poucos 
meses após sua dispensa da empresa requerida (fls. 19), o qual se 
manteve por alguns meses. E, em janeiro de 2015, obteve novo 
vínculo, o qual perdura até os dias atuais.
Assim, nada indica que o autor tenha sido prejudicado em suas 
relações de emprego em virtude do ocorrido, também não havendo 
qualquer indicativo no sentido de que o autor demorou para 
conseguir novo emprego, entre os vínculos de fls. 19/20, em virtude 
dos fatos alegados nos autos.
Pelo contrário, nenhuma das testemunhas ouvidas relatou que o 
autor tenha sido prejudicado em suas novas contratações em virtude 
da suposta difamação, antes, mencionaram que o autor continuou 
trabalhando em outros lugares, não havendo informações 
desabonadoras contra a sua pessoa. 
Assim, vez que não comprovadas de maneira suficiente as alegações 
iniciais, o que impede que se conclua pela caracterização do ato 
ilícito e dos danos alegados, de rigor a improcedência da ação.

Pois bem, a solução adotada em primeiro grau deve ser 

mantida.

A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-

se a r. sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do 

novo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá 

limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, 

houver de mantê-la”.
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Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o 

entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado 

na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, 

julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 19/08/2014).

Com efeito, as provas testemunhais não confirmam a 

repercussão e os danos alegados. Isso porque, em que pese a testemunha Erasmo Francisco da 

Silva e Eder Carlos Cinaciosa terem afirmado que o requerido Jonatas afirmou que pegaram o 

autor “roubando”, não significa que, necessariamente, houve uma repercussão e que prejudicou 

o autor nos trabalhos posteriores ao da empresa-ré.

Até mesmo porque, ainda na análise dos depoimentos das 

testemunhas, Sebastião de Jesus Mondini, pelo que consta, trabalhou cerca de quatro anos com 

o autor, soube que ele foi dispensado em virtude de fracassos de pedidos para empresa, assim 

como a testemunha Marcos e Norberto Dias que não possuíam conhecimento de qualquer 

informação desabonadora do autor.

Se por um lado temos testemunhas que afirmaram ter ouvido 

sobre a acusação de roubo, por outro temos pessoas do mesmo cenário que desconheciam e 

tinham como razão da demissão a falta de trabalho a ser repassada ao autor. Ora, a mera divisão 

de informações entre as pessoas próximas já demonstra que se tivesse tido uma repercussão tão 

considerável, a ponto de influenciar os “novos patrões”, seria de conhecimento de todos.

No mais, não há provas documentais que corroborem as 

alegações da exordial. A própria CTPS do autor não comprova a dificuldade em achar um novo 

emprego, como já bem apreciado na r. sentença.

Observa-se que a douto Juízo a quo analisou minuciosa e 

corretamente a prova produzida nos autos, cujo teor é desfavorável ao apelante, a quem cabia a 

comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
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Para o acolhimento da pretensão de indenização em 

decorrência da responsabilidade civil, é necessária a demonstração inequívoca do ato danoso, 

do nexo de causalidade e do dano.

Como bem leciona Carlos Roberto Gonçalves, “o art. 186 do 

Código Civil consagra uma regra universalmente aceita: a de que todo aquele que causa dano 

a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal, informativo da 

responsabilidade aquiliana: 'Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito'. A análise do artigo supratranscrito evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo, relação de causalidade, 

e o dano experimentado pela vítima.” (Gonçalves, Carlos Roberto, Responsabilidade Civil 16. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 66).

É certo que houve um mal-entendido entre as partes. E ainda 

que carregue verdade a parte autora, não há elemento probatório que demonstre que os réus 

denegriram a imagem do autor de tal sorte que tenha lhe causada prejuízos.

Assim, não há o que se modificar na r. sentença.

Vencido o autor, deverá suportar mais 5% do valor da 

causa a título de honorários recursais.

Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão 

virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos 

termos do art. 1º da Resolução n.º 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, 

entendendo-se o silêncio como concordância.

Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE 

PROVIMENTO à apelação.

          ALEXANDRE COELHO
                       Relator
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