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Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n° 994.03.042739-8, da Comarca de São Paulo, 

em que são apelantes PAULO SALIM MALUF, ADILSON 

MARQUES LARANJEIRA e MARCELO BATLOUNI MENDRONI sendo 

apelados MARCELO BATLOUNI MENDRONI e PAULO SALIM 

MALUF. 

ACORDAM, em Ia Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL, 

PREJUDICADO O ADESIVO, V.U. ACÓRDÃO COM REVISOR". 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores ELLIOT AKEL (Presidente sem voto), 

LUIZA ANTÔNIO DE GODOY (Relator sorteado) E DE SANTI 

RIBEIRO. 

São Paulo, 03 de agosto de 2010. 

PAULO EDUARDO RAZUK ) 
RELATOR DESIGNADO ' 
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Paulo Salim Maluf (e outros) e outro 
Marcelo Batlouni Mendroni e outro 

DANO MORAL - Autor, membro do Ministério 
Público, atuou em inquérito civil instaurado contra o 
réu, ora apelante, a respeito de supostos depósitos 
bancários efetuados no exterior, concedendo 
entrevistas a órgãos de imprensa sobre os fatos 
sob investigação, cuja divulgação teve ampla 
repercussão - Tal conduta fere a reserva com que 
promotores de justiça devem exercer as suas 
nobres funções - Resposta de um réu, por meio de 
seu assessor de imprensa, ora outro correu -
Encaminhamento de mensagens aos jornais, 
através de correio eletrônico, que não foram 
divulgadas, mas foram reveladas ao autor que, 
sentindo-se ofendido, busca a reparação de dano 
moral - Ao desmentir as afirmações feitas pelo 
autor nas entrevistas que concedera, os réus 
utilizaram-se de expressões que revelam a sua 
indignação com tal conduta - Legítima, pois, a / \ 
atuação do investigado que exerce o seu direito de ( \ 
resposta, previsto no art. 5o, V, da Constituição ^ 
Federal - Expressões transcritas na petição inicial, \ 
dentro de tal contexto, não podem ser reputadas 
ofensivas à honra do autor, na posição em que se 
colocou, não podendo caracterizar dano moral 
indenizavel - Ação ordinária de indenização por 
dano moral improcedente - Recurso provido. 

VOTO N° 20743 

A sentença de fls. 222/224, cujo relatório é 

adotado, julgou procedente ação ordinária de reparação por dano moral. 

Apelam os réus, sustentando a improcedência 
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do pedido ou a redução do valor da indenização e do percentual da verba 

honorária. 

Apela também o autor, de modo adesivo, 

visando à majoração do valor da indenização. 

Os apelos foram preparados, recebidos e 

contrariados. 

E o relatório. 

A Constituição Federal de 1988 definiu o 

Ministério Público como instituição permanente, essencial à função 

junsdicional do Estado, incumbindo-o da defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis e 

dotando-o de autonomia funcional e administrativa (art. 127). Assegurou a 

seus membros as mesmas garantias da magistratura e impôs-lhes as mesmas 

vedações (art. 128 § 5o). Reservou-lhe funções institucionais relevantes (art. 

129). 

Com forte inspiração francesa, ao lado da 

magistratura sentada (siègé), elevou o parquet à condição de magistratura 

em pé (debout). 

Por conseguinte, dos membros do Ministério 

Público, espera-se que desempenhem as suas altas funções com a gravidade 

de magistrados, sem estardalhaço. 

"Que se diria, então, de juizes e promotores 

que se dirigissem aos jornais, agitando questões ou contribuindo para que 

fossem agitadas, quando o processo em que elas devem ser decididas está ou 

pode estar dependendo de decisão sua ou de seus colegas? Positivamente, 
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podem os magistrados expandir-se em sua atividade intelectual e espiritual; 

seu mister profissional, porém, deve revestir-se da maior reserva, porque a 

isto está legada a compostura da Justiça"1. 

No caso em tela, o apelado, atuando na 

Promotoria de Justiça e Cidadania de S. Paulo, em inquérito civil instaurado 

contra o primeiro apelante a respeito de supostos depósitos bancários 

efetuados no exterior, junto com outro colega, concedeu entrevistas a órgãos 

de imprensa, sobre os fatos sob investigação, cuja divulgação teve ampla 

repercussão (fls. 31/34). 

Em resposta, o primeiro apelante, por meio do 

segundo apelante, seu assessor de imprensa, através de correio eletrônico, 

enviou mensagens aos jornais, que não foram divulgadas, mas foram 

reveladas ao apelado que, sentindo-se ofendido, busca a reparação de dano 

moral. 

De início, a resposta dos apelantes foi 

provocada pelo apelado, que concedera entrevistas aos jornais, a respeito dos 

fatos sob investigação. 

Tal conduta fere a reserva com que 

promotores de justiça devem exercer as suas nobres funções. De um lado, 

busca o sensacionalismo, com a promoção pessoal de quem concede a 

entrevista. De outro lado, procura demonizar o investigado, através da 

execração pública, de modo a comprometer a sua imagem 

irremediavelmente perante a opinião pública. 

Se o investigado responde, cria-se um 

1 Edgard de Moura Bittencourt, O Juiz, 2a ed., p. 147, LEUD, S. Paulo, 1982. 
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contraditório extrajudicial, por meio da imprensa, instaurando-se celeuma 

pública a respeito dos fatos, o que não contribui para a serena apreciação que 

deverão ter no âmbito da Justiça. 

No fundo, o que se busca é a condenação da 

"opinião pública", de modo a intimidar o Poder Judiciário, cuja decisão não 

poderá ser diferente daquela "da rua". 

O investigado, antes mesmo de processado, já 

tem a sua reputação abalada, sem que possa defender-se, no âmbito do 

contraditório, através de processo regularmente instaurado perante o Poder 

Judiciário. É a "malhação do Judas". 

Legítima, pois, a atuação do investigado que 

exerce o seu direito de resposta, previsto no art. 5o, V, da Constituição 

Federal. 

Ao desmentir as afirmações feitas pelo 

apelado nas entrevistas que concedera, os apelantes utilizaram-se de 

expressões que revelam a sua indignação com a conduta do apelado. 

As expressões transcritas na petição inicial, 

dentro de tal contexto, não podem ser reputadas ofensivas à honra do 

apelado, na posição em que se colocou, não podendo caracterizar dano moral 

indenizável. 

Ao buscar o palco da imprensa, o apelado 

abandonou a gravidade que a sua função requeria, assumindo postura sujeita 

a crítica, que deve ser tolerada. 

Desse modo, julgo improcedente o pedido, 

com a inversão do ônus da sucumbência, incidindo o percentual da verba 
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honorária sobre o valor atualizado da causa. 

Posto isso, dou provimento ao recurso 

principal, prejudicado o adesivo. 

São Paulo, 03 de agosto de 2010. 

PAULO EDUARDO RAZUK 

Relator Designado 
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