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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1002330-49.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante 
VILMA PEREIRA BOFI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados WANDERLEI JOSÉ 
FORTUNATO e JEFERSON DA SILVA BONFIM (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 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 Desembargadores RUI CASCALDI 
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

Francisco Loureiro
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação no 1002330-49.2015.8.26.0576

Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Juiz: MAURÍCIO JOSÉ NOGUEIRA

Apelante: VILMA PEREIRA BOFI

Apelados: WANDERLEI JOSÉ FORTUNATO E OUTRO

VOTO Nº 32.414

RESPONSABILIDADE CIVIL  Dano Moral  Assédio sexual  

Proposta sexual injuriosa em ambiente de trabalho  Autora que 

alega ter sido vítima também de difamação perpetrada pelo 

assediador e outro colega de trabalho  Ausência, contudo, de 

prova suficiente nos autos acerca dos fatos alegados  

Demandante que não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus 

de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mesmo 

considerando o maior valor probatório da palavra da vítima na 

acusação de assédio  Ação corretamente julgada improcedente 

 Recurso não provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. 

sentença de fls. 236/239 dos autos, que julgou improcedente a ação 

indenizatória ajuizada por  VILMA PEREIRA BOFI em face de WANDERLEI 

JOSÉ FORTUNATO E OUTRO.   

Fê-lo a r. sentença, basicamente sob o argumento de 

que não restou suficientemente demonstrada a ocorrência do assédio sexual 

que a autora alega ter sofrido, tampouco que partiram dos réus os boatos de 

que eles se relacionaram sexualmente com a demandante.

A recorrente alega, em síntese, que, na verdade, a 

prova dos autos demonstrou a veracidade de suas alegações, em especial os 
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depoimentos das testemunhas e os documentos por ela juntados.

Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às fls. 

244/250, pede o provimento de seu recurso, inclusive para fins de 

prequestionamento da matéria debatida.

O apelo foi contrariado (fls. 254/263 e 264/271).

É o relatório.

1. O recurso não comporta provimento.

Propôs a autora a presente demanda visando à 

reparação de supostos danos morais decorrentes de atos ilícitos praticados 

pelos réus. 

Relatou a demandante que trabalhava juntamente com 

os réus em empresa funerária, e que o requerido Wanderlei, após ter lhe 

emprestado dinheiro, teria proposto o pagamento da dívida através de favores 

sexuais.

Afirmou a requerente que após ter recusado a proposta 

de Vanderlei, ele e o colega Jeferson, corréu nesta demanda, teriam 

espalhado o seguinte boato: que Jeferson se relacionou sexualmente com a 

requerente sem nada pagar, ao passo que Vanderlei, mesmo pagando, não 

atingiu tal objetivo.

Os requeridos negaram veementemente as acusações 

da autora, e após ampla instrução probatória, com a produção de prova 

documental e testemunhal, forçoso reconhecer que as alegações da 

demandante não restaram devidamente comprovadas.

2. O documento de fls. 77, por exemplo, evidenciou que 

em agosto de 2014 a autora efetivamente tomou emprestada do réu Vanderlei 

a quantia de R$ 600,00, representada pela nota promissória de fls. 77, cujo 

inadimplemento gerou o protesto do título no início de 2015.
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Na inicial, a requerente afirmou que dias após o 

empréstimo o requerido Wanderlei teria começado a lhe assediar 

sexualmente, e que logo depois de sua recusa em manter relações 

extraconjugais com aludido réu surgiram os boatos de que Jeferson tinha 

“saído” com ela sem nada pagar, e de que Wanderlei não alcançara o mesmo 

intento mesmo pagando.

Ocorre, porém, que a autora registrou Boletim de 

Ocorrência apenas em 17 de dezembro de 2014, e relatando fato diverso, qual 

seja que os requeridos teriam lhe ofendido ao chamá-la de “biscate” (cf. fls. 

11/12).

As cópias do termo circunstanciado instaurado para 

apuração da aludida injúria revelam, por seu turno, que houve extinção da 

punibilidade por decadência ou perempção (fls. 23/40 e 79).

3. A prova oral produzida tampouco foi capaz de 

comprovar o assédio sexual e a difamação imputados aos réus.

Os depoimentos pessoais das partes apenas 

reproduziram suas alegações já constantes dos autos. As declarações das 

testemunhas, por sua vez, não confirmaram nem mesmo os boatos atribuídos 

pela autora aos requeridos.

O depoente Marcos Paulo, por exemplo, asseverou ter 

tomado conhecimento dos boatos envolvendo supostas relações sexuais da 

autora com os réus através de familiares da primeira.

No mesmo sentido, a testemunha Edemar, colega de 

trabalho das partes, afirmou que tinha ciência somente da dívida contraída 

pela requerente em face de Wanderlei, e que soube dos boatos sobre o 

relacionamento extraconjugal da demandante apenas quando o marido desta 

foi procurar Wanderlei no local de trabalho.

Outro colega das partes, Sr. Rodrigo, afirmou 
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desconhecer até mesmo referidos boatos, acrescentando que sabia apenas do 

empréstimo tomado por Vilma junto a Vanderlei.

4. Como se vê, o conjunto probatório constante dos 

autos, globalmente considerado, realmente é insuficiente à demonstração da 

veracidade das alegações da autora.

É claro que a acusação de assédio sexual dificilmente 

encontraria prova robusta nos autos, dada a própria natureza desse tipo de 

ilícito, praticado geralmente às escondidas, furtivamente. Nesses casos, a 

palavra da vítima tem grande e preponderante valor.

Todavia, não se pode desconsiderar que referida tese, 

na demanda em análise, foi acompanhada da alegação de difamação 

perpetrada pelos réus. E, no caso, não restou comprovado nem mesmo o 

suposto boato de que a autora teria se relacionado gratuitamente com um dos 

réus e deixado de se relacionar com o outro que por isto pagou, muito menos 

que tal boato foi propalado pelos requeridos.

O considerável espaço de tempo entre a alegada 

ocorrência do assédio sexual e sua notícia às autoridades também causa 

estranheza e pouco contribui para que se reputem verdadeiras as alegações 

da requerente. Lembre-se, aliás, que o boletim de ocorrência registrado pela 

apelante sequer informou o alegado assédio, apenas relatou a ofensa à sua 

honra, decorrente do xingamento “biscate”.

5. Em suma, incumbia à autora a realização da prova 

dos atos ilícitos que descreve na inicial, mas desse ônus não se desincumbiu 

satisfatoriamente.

As provas documentais e orais produzidas não foram 

suficientes à comprovação, além de qualquer dúvida razoável, da ocorrência 

dos fatos tais como narrados na inicial.

Logo, impossível acolher a pretensão da requerente à 
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reparação de danos morais.

Não se esqueça que a condenação dos réus pelos 

fatos imputados na exordial, além de seu efeito patrimonial, colocaria-os sob o 

estigma de importunar e assediar colegas de trabalho, impondo-lhes grave 

sanção moral, incompatível com a prova movediça produzida nos autos.

A improcedência da ação foi bem decretada.

6. Por fim, deve ser rejeitado o pleito de 

prequestionamento da matéria debatida.

Evidente não se prestar o julgado a responder 

verdadeiro questionário elaborado pela parte, muito menos há necessidade de 

apontar cada artigo de lei, ou precedentes dos tribunais, a respeito de todos os 

aspectos e pontos abordados.

Não se exige enumeração ou interpretação expressa de 

dispositivos legais, pois “não cabe esse recurso em matéria cível para o 

Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal 

etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: 

não existe tal pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa 

substituição de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a 

fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe 

mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico” 

(Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, 

citados nos Embargos de Declaração no 199.368-1, julgado pela 1a 

Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).

Como é cediço, “para que se tenha por configurado o 

pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja 

debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo expressa 

menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ 

157/31, 148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1002330-49.2015.8.26.0576 -Voto nº 32.414 - APF 7

7. Considerando, pois, todo o acima exposto, de rigor a 

manutenção da sentença recorrida.

E em observância ao disposto no art. 85, §§ 2º e 11 do 

CPC/15, majoro os honorários fixados em favor dos patronos dos réus para R$ 

1.500,00. A exigibilidade de tal verba permanece, porém, condicionada à 

cessação do estado de pobreza da autora.

Nego provimento ao recurso.

FRANCISCO LOUREIRO

Relator 
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