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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS

Órgão 6ª Turma Cível

Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0700629-94.2019.8.07.0001

APELANTE(S) ANDRE MAURICIO MONTEIRO

APELADO(S) SILVIA GUZ,EMDR TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME e ESLY
REGINA SOUZA DE CARVALHO

Relator Desembargador ALFEU MACHADO

Acórdão Nº 1284489

EMENTA

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS
MORAIS.  a)CONHECIMENTO PARCIAL DOI-DAS PRELIMINARES ARGUIDAS:
RECURSO. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA.
b)CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. c)APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
NOVOS DEPOIS DA APELAÇÃO. MATÉRIA CONTROVERTIDA DESDE A FASE
POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO OPORTUNO DE PROVA. NÃO
CONHECIMENTO. d)ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DAS RÉS
COM A CAUSA DE PEDIR. CONSTATAÇÃO.  PRETENSÃO COMINATÓRIA TENDENTE A
OBSTAR COMPORTAMENTO FUTURO E INCERTO, JÁ VEDADO PELO ORDENAMENTO
JURÍDICO. e)FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. : DANO MORAL. ATOS DESLEAIS E ILÍCITOS. COMPROVAÇÃO.II- DO MÉRITO
PREJUÍZOS CAUSADOS À IMAGEM PROFISSIONAL DO AUTOR ALÉM DE
IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO PLENO DA PROFISSÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
CONSTATAÇÃO. PROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.SENTENÇA
REFORMADA.

1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais
impugnam especificamente os fundamentos da sentença, restando cumpridos os requisitos do art. 1.010
do CPC, seja quanto à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a
ampla defesa e o contraditório da parte adversária.

2. É impertinente a alegação de inovação recursal quanto à alegação de divulgação de informações
desabonadoras ao autor, tratando-se de tema central da causa pedir, abordado de forma substancial tanto
na inicial quanto no recurso de apelação.

3. Em sede de apelação, para que seja possível o conhecimento de questões de fato não trazidas aos autos,
é necessária a demonstração de ocorreu após a prolação da sentença, ou então, consoante inteligência do
art. 1.014 do CPC, a comprovação de motivo de força maior para não tê-lo feito anterior e oportunamente.
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3.1. Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente feito, não se verificando, portanto, motivo de força
maior que autorize o conhecimento documentos sobre fato que não é superveniente à sentença e que diz
respeito a matéria controvertida desde o início da lide.

4. Não merece acolhimento a preliminar de cerceamento de defesa, pois as questões controvertidas estão
suficientemente documentadas nos autos e a resolução do litígio não prescinde de produção de prova
testemunhal, mas sim da valoração do a cervo probatório já produzido, e que permitem a formação de
convencimento sobre a existência de ilegalidade e dever de indenizar.  

5. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são
verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da
demanda.

5.1. Considerando que a causa de pedir envolve alegação de intervenção pessoal ilícita e desleal das
apeladas nos procedimentos de entidades certificadoras, além de exposição de informações desabonadoras
à imagem profissional do apelante, verifica-se pertinência subjetiva que enseja o reconhecimento da 
legitimidade passiva . Sentença reformada.ad causam

6. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo
para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou
seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o
provimento poderá proporcionar ao autor.

6.1. Ainda que a sentença mereça reforma quanto à decretação de ilegitimidade passiva das apeladas, os
pedidos cominatórios não comportam conhecimento, por falta de interesse de agir, porquanto independe 
de pronunciamento judicial a vedação de prática de atos futuros e incertos que já são vedados pelo
ordenamento jurídico.

7. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como,
por exemplo, à honra, à imagem, à integridade física e psicológica, à liberdade etc. (CF, art. 5º, V e X)

7.1. Na hipótese, pelo que se apura dos autos, houve atuação desleal e ilícita das recorrentes para obter o
cancelamento de certificados válidos e regularmente obtidos pelo apelante perante a EMDR Iberoamérica
- IBA  tentativa de obstar o direito de defesa do recorrente perante à instituição, imposição de, além de
óbice para restituição de certificado depois de deliberada a validade da certificação pelo órgão diretivo da
entidade. Também se mostra provada a tentativa de interferência na , com objetivo deEMDR Institute
cancelar certificado válido do recorrente perante a entidade norte americana.

7.2. Constata-e divulgação ostensiva de que o apelante havia perdido seus títulos de certificação e que as
apeladas tinham exclusividade de emissão de certificados no Brasil,  com objetivo especifico de lhe impor 
prejuízos à imagem profissional e evitar concorrência, em violação ao princípio da livre concorrência,
disposto no art. 170, IV, da Constituição Federal, e incorrendo em infração à ordem econômica, nos
moldes do 36, I, II e § 3º, III e IV da Lei 12.529/2011.

7.3. É devida a condenação por danos morais, pois além da prova de dano à honra objetiva inerente à
imagem no meio profissional, a reiterada interferência das apeladas em associações e entidades
certificadoras exigiram intensa atuação do recorrente para defesa de seu direito ao exercício pleno de
profissão e para esclarecer a comunidade científica acerca da validade de seus títulos e da capacidade de
seu trabalho. 

7.4- Comprovação pelo autor dos fatos constitutivos do seu direito, face a extensa prova documental
produzida e analisada.

8. Em homenagem aos princípios da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso, notadamente à
extensão dos prejuízos causados à honra objetiva do apelante, e considerando o propósito do instituto do
dano moral (reprovabilidade da conduta, caráter educativo, capacidade econômica da parte etc.),
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mostra-se razoável a condenação ao pagamento de compensação no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais).

9. A litigância de má-fé fica caracterizada pela atuação maldosa, com dolo ou culpa, causando dano
processual à parte contrária, não sendo mera consequência da constatação de improcedência de alegação
sustentada em defesa da parte.

10. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Ação julgada parcialmente procedente.

 

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, ALFEU MACHADO - Relator, ARQUIBALDO CARNEIRO - 1º Vogal e JOSÉ
DIVINO - 2º Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora VERA ANDRIGHI, em proferir a
seguinte decisão: RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO,
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 23 de Setembro de 2020 

Desembargador ALFEU MACHADO
Relator

RELATÓRIO

 

Trata-se de apelação interposta por  contra sentença proferida peloANDRÉ MAURÍCIO MONTEIRO
Juízo da 5ª Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente a ação de conhecimento movida contra   

, EMDR TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME ESLY REGINA SOUZA DE
 e  na qual postula a condenação das apeladas em danos morais por violaçãoCARVALHO SILVIA GUZ,

a direitos de personalidade e à imagem profissional do apelante, além de obrigar as recorridas a não
divulgar ato difamatório e anti-concorrencial contra o recorrente, reconhecer a validade de seus
certificados de instrutor de EMDR e divulgar essa informação nas entidades que administram.

Adoto em parte, o relatório lançado na sentença resistida:

"Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória,
ajuizada por André Maurício Monteiro (“Autor”) em desfavor de Sílvia Guz (“Primeira Ré”), EMDR
Treinamento e Consultoria Ltda. (“Segunda Ré”) e Esly Regina Souza de Carvalho (“Terceira Ré”),
partes qualificadas nos autos em epígrafe.

O autor, em sua exordial, afirma, em síntese, que: (i) é psicólogo de formação e, desde 2007, é terapeuta
certificado no método conhecido como EMDR, atuando na área há mais de uma década; (ii) em 2007,
certificou-se como treinador do método EMDR pelo EMDR Institute, e, em 2008, obteve o mesmo título
pela Associação Iberoamericana de EMDR; (iii) em 2010, tornou-se “treinador de treinadores”,
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habilitando-se a formar treinadores de terapeutas; (iv) até o ano de 2015, ministrava cursos por
intermédio da segunda ré, empresa de propriedade da terceira ré e até então a única no Brasil que
organizava cursos de treinamento básico.

Assevera que: (i) resolveu se dissociar da segunda ré e passou a oferecer os treinamentos de forma
independente; (ii) nesse momento, a primeira e a terceira rés passaram a inviabilizar a sua atuação no
mercado como concorrente.

Relata que: (i) a Associação Brasileira de EMDR é a autoridade certificadora do método EMDR no
Brasil e é associada da Associação IBA, que congrega associações do gênero na América Latina; (ii) a
terceira ré organizou a criação dessas duas associações e, aproveitando-se de sua posição de destaque,
exigiu a exclusão de nome do autor do quadro de treinadores do método EMDR em ambas, para que não
pudesse concorrer no mercado; (iii) ato contínuo, as rés passaram a divulgar mensagens difamatórias
sobre o autor, inclusive em mídias sociais abertas ao público, bem como disseminaram informações
falsas e ofensivas.

Narra que: (i) permaneceu mais de um ano sem oferecer cursos de treinamento básico no Brasil; (ii)
depois de mais de dois anos de conflitos, o seu certificado de treinador voltou a ser reconhecido pela
Associação IBA; (iii) ainda assim, a primeira ré, que trabalha na segunda ré, recusa-se, sem justificativa,
a reconhecer o certificado do autor como “treinador de treinadores”.

Informa que: (i) em 27.03.2018, a primeira ré informou que o certificado do autor foi invalidado, sem
fundamentar a sua decisão; (ii) a medida prejudica o autor, pois impede o reconhecimento da
certificação de seus alunos pela Associação IBA; (iii) as rés tentam impedir o autor de certificar novos
treinadores com a finalidade de controlar os preços de mercado.

Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos:

a. as Requeridas reconheçam, de forma incontinenti, os certificados do Requerente, bem como façam
constar essa informação nas Entidades que administram, tratando-o de forma igual aos demais
“Treinadores de Treinadores”; e

b. as Requeridas abstenham-se (diretamente ou por interposta pessoa) de deflagrar atos ilícitos ou
práticas anticoncorrenciais capazes de prejudicar a imagem ou a atuação profissional do Requerente.
(id. 28771286 - Pág. 12).

Ao final, aduz os pedidos abaixo:

b. No mérito, a confirmação da tutela de urgência para que:

1. As Requeridas se abstenham (diretamente ou por interposta pessoa) de praticar qualquer ato
difamatório ou anti-concorrencial contra o Requerente, reconhecendo a validade de seus certificados,
bem como façam constar essa informação nas Entidades que administram;

2. que as Requeridas se abstenham de manipular trâmites de associações e outras entidades, para
prejudicar o Autor, em especial pelo cancelamento ou desvirtuamento dos certificados deste;

3. As Requeridas sejam solidariamente condenadas ao pagamento de indenização no montante de R$
60.000,00 (sessenta mil reais) ao Requerente a título de reparação por danos morais, diante da reiterada
violação aos direitos de personalidade do Requerente e à sua imagem profissional;

4. Subsidiariamente, caso entenda-se pela impossibilidade de condenação solidária, que cada Requerida
seja condenada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação por danos morais;
(id. 28771286 - Pág. 13).

Deu-se à causa o valor de R$ 60.000,00
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O autor juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a
exordial.

As custas iniciais foram recolhidas.

O pleito provisório foi indeferido (id. 29029394).

As rés foram citadas e juntaram contestação.

Preliminarmente, sustentam: (i) a inépcia da inicial; (ii) a falta de interesse de agir; e (iii) a sua
ilegitimidade passiva.

No mérito, alegam que: (i) o autor não foi prejudicado pelas rés; (ii) o título de “treinador de
treinamento básico” do autor foi reconhecido pela terceira ré; (iii) o autor é membro EMDR Institute e
pode treinar quem quiser; (iv) a primeira e a terceira rés se desligaram da EMDR IBA; (v) a terceira ré
possui autorização para proteger a marca registrada da terapia EMDR no Brasil; (vi) desde 2017, a
segunda ré é proprietária da marca e nunca impediu o autor de ministrar seus cursos e realizar
treinamentos; (vii) a falta de reconhecimento do título não impede o autor de ministrar cursos; (viii) não
houve dano moral.

Alfim, pugnam pelo acolhimento das preliminares ou, caso superadas, pela improcedência dos pedidos
veiculados na inicial.

As rés juntaram documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a
contestação.

O autor manifestou-se em réplica, rechaçou as teses jurídicas defensivas e repisou os argumentos
declinados na petição inicial.

Intimadas a se manifestar acerca da produção de provas, o autor requereu a oitiva de testemunhas e a
juntada de documentos, ao passo que as rés nada postularam.

A produção de prova testemunhal foi indeferida (id. 43160614)." 

Acrescento que a sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa das rés com relação aos pedidos
cominatórios formulados na inicial, e julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais,
condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Requer o recorrente a cassação da sentença, por cerceamento de defesa, caso mantida a apreensão de que
não há provas das condutas ilícitas imputadas às apeladas acerca da existência de abalo moral, pois
postulou a produção de prova testemunhal passível de demonstrar suas alegações.

Narra fato novo relativo a divulgação pelas apeladas do julgamento do processo em primeira instância,
aduzindo que em tal comunicação consta informações falsas sobre o processo e sobre o contido na
sentença, e que foi divulgada com objetivo de constranger e prejudicar a imagem profissional do apelante.

Discorre sobre divulgação de informações falsas, para fins de concorrência desleal e requer antecipação
da tutela recursal para impor às apeladas que "se abstenham da conduta ilícita de divulgar mensagens

".falsas ou pejorativas relacionadas com o Apelante, até que este douto juízo exerça cognição exauriente

No mérito, requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.

Narra que é psicólogo especializado no método terapêutico conhecido como EMDR há mais de uma
década, tendo sido certificado internacionalmente como treinador.

Afirma que haviam apenas quatro treinadores certificados no Brasil e que todos trabalhavam juntos na
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empresa apelada EMDR TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME, de propriedade da recorrida
ESLY, mas que ao decidir se desvincular da empresa para prestar serviços de forma autônoma, passou a
ser vítima de difamação e atos ilegais praticados pelas apeladas, visando obstar sua atuação no mercado,
em ato de concorrência desleal.

Afirma que as apeladas se aproveitaram de cargos assumidos na Associação Brasileira de EMDR e na
instituição EMDR Iberoamérica - IBA para excluir a qualificação de treinador do apelante nessa última
entidade e divulgar indevidamente a invalidade de seus certificados de treinamento.

Destaca a importância da emissão dos certificados para validação dos cursos que ministra e defende que a
atuação das apeladas foi pautada em fundamento inidôneo, sob a falsa premissa de que as regras das
entidades certificadoras concederiam monopólio no mercado nacional à apelada EMDR
TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME.

Aduz que ficou por um ano impedido de emitir certificados válidos para seus alunos em razão das
ilegalidades praticadas pelas recorrentes, que ainda passaram a divulgar informações falsas a seu respeito,
visando desqualificar seu trabalho, além de terem tentado invalidar o certificado de formação obtido pelo
recorrente em curso realizado nos Estados Unidos da América, no .EMDR Institute

Aduz que quanto teve ciência da situação, a EMDR Iberoamérica - IBA reconheceu a validade das
certificações do apelante, mas que a apelada SILVIA GUZ "passou a inventar sucessivos procedimentos

".arbitrários para obstar a simples reinserção do nome do Apelante na lista de Treinadores

Afirma que a ilegalidade praticada pela apelada SILVIA como presidente da EMDR Iberoamérica - IBA
deram ensejo à intervenção da Associação Brasileira de EMDR em defesa do apelante, mas que, ainda
assim, a recorrida atuou sem amparo legal, para impedir o reconhecimento do certificado de "Treinador

", com o único objetivo de impedir o estabelecimento de concorrência no mercadode Treinadores
nacional, em afronta ao art. 187 do CC e art. 36 da Lei 12.529/2011.

Quanto ao ponto, aduz que a referida apelada se negou a conceder certificação ao apelante sob a 
justificativa de que haveria decisão nesse sentido do Comitê de Padrões da entidade, mas se recusou a 
fornecer ao recorrente cópia ou informações sobre tal decisão.

Alega que as apeladas divulgavam “advertências inverídicas aos psicólogos sobre a importância de
contratar alguém com certificado da Associação IBA. Também, espalhavam mensagens públicas com

".informações inverídicas e pejorativas a seu respeito

Esclarece que a apelada SILVIA renunciou ao cargo de presidente em que havia sido investida na 
 " " obtidoinstituição EMDR Iberoamérica - IBA, sem validar o certificado de Treinador de Treinadores

pelo apelante. 

Com lastros nesses argumentos, defende a reforma da sentença para o reconhecimento da legitimidade
passiva das apeladas quanto aos pedidos cominatórios deduzidos na inicial, pelos quais visa cessar as
ilegalidades e impedir a reiteração das condutas impugnadas às apeladas.

Sobre o tema, sustenta que a causa de pedir está fundada na atuação pessoal e individual das apeladas,
destacando que as entidades certificadoras não possuem regular constituição jurídica, representando
sociedades de fato, o que permite o acionamento e a responsabilização direta de seus dirigentes por atos
ilícitos pessoais, nos termos do art. 75, IX, do CPC e art. 50, do CC.

Sustenta que os fatos narrados na inicial são incontroversos, pois não impugnados em contestação,
justificando a procedência do pedido com fulcro nos arts. 336, 342 e 374 do CPC, além de estarem
demonstradas por documentos acostados aos autos.

Defende a subsistência do dano moral, pois "ficou anos precisando convencer a toda uma comunidade
profissional da validade de seus cursos e se defendendo de: acordos secretos para prejudicar sua
atuação profissional, desvio de finalidade de associações para obstaculizar sua atuação, concorrência
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desleal, divulgação de informações depreciadoras e inverídicas para toda a comunidade profissional".

Ao final, requer a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais e inversão do ônus de
sucumbência.

Preparo regular no ID 16428780.

Contrarrazões no ID 16428781, pelo conhecimento parcial do recurso de apelação, sustentando violação
ao princípio da dialeticidade quanto aos pedidos que envolvem práticas anticoncorrenciais e interferência
em outras instituições, pois o apelante não teria impugnado os fundamentos da sentença a esse respeito,
limitando-se a reiterar a argumentação inicial.

Também pugnam pelo não conhecimento do apelo quanto à alegação de divulgação de informações falsas
pelas apeladas, aduzindo que se trata de inovação recursal, sobre tema não submetido à apreciação do
Juízo da causa. 

Defendem ser incabível o pedido de antecipação de tutela em sede de apelação e que deve ser mantida a
sentença de improcedência, destacando que não são incontroversos os fatos alegados pelo apelante, além
de serem impertinentes para o deslinde da causa, pois seriam inverídicas as alegações sustentadas como
causa de pedir.

Sobre o tema, aduzem que "os documentos citados como justificadores para tal afirmação, muito mais
comprova um crime praticado pelo Apelante, que confessa que teve acesso e divulgou em um processo de
domínio público, e-mails e correspondências sigilosas das Apeladas. Confessando a pratica, em tese, do

".crime de quebra de sigilo telemático

Reiteram a ilegitimidade passiva das apeladas para responderem por atos praticados por entidade
certificadora, aduzindo que o recorrente não foi impedido de ministrar cursos de EMDR e que a decisão
de tornar inválidas suas certificações teria sido tomada por "Comitê de Estándares (Comitê de Padrões,
em português) formado por todos os Treinadores de Treinadores, ou EDEs, (Entrenadores de
Entrenadores em espanhol), de vários países participantes".

Aduzem que a apelada SILVIA, enquanto presidente da instituição EMDR Iberoamérica - IBA atuou para
validação dos certificados do recorrente, mas que o Comitê de Padrões da entidade indeferiu a
certificação de " ".Treinador de Treinadores

Tecem considerações sobre a improcedência do pedido de danos morais e pugnam pelo desprovimento do
apelo.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido na decisão de ID 16695213, por falta de
urgência para concessão da medida, pois não constatada divulgação recente de informações prejudiciais
ao recorrente, que pudessem justificar o reconhecimento de .periculum in mora

O recorrente peticionou no ID 17623069 juntando documentos novos, a fim de comprovar a inexistência
de deliberação do Comitê de Padrões da EMDR Iberoamérica - IBA a respeito da invalidação de seus
certificados, requerendo a condenação das apeladas por litigância de má-fé.

Manifestação das apeladas no ID 17652413 pela inadmissibilidade da juntada de documentos nessa fase
recursal.

É o relatório.

 

VOTOS
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O Senhor Desembargador ALFEU MACHADO - Relator

 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, cabível e comprovado o recolhimento do preparo, conheço da
apelação.

Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta por  contra sentença proferida peloANDRÉ MAURÍCIO MONTEIRO
Juízo da 5ª Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente a ação de conhecimento movida contra    EMDR TREINAMENTO

,  e  na qual postula a condenaçãoE CONSULTORIA LTDA - ME ESLY REGINA SOUZA DE CARVALHO SILVIA GUZ,
das apeladas em danos morais por violação a direitos de personalidade e à imagem profissional do apelante, além de obrigar as
recorridas a não divulgar ato difamatório e anti-concorrencial contra o recorrente, reconhecer a validade de seus certificados de
instrutor de EMDR e divulgar essa informação nas entidades que administram. 

I - DAS PRELIMINARES:

a) DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Pugnam as apeladas pelo conhecimento parcial do recurso de apelação, sustentando violação ao princípio da dialeticidade quanto
aos pedidos que envolvem práticas anticoncorrenciais e interferência em outras instituições, pois o apelante não teria impugnado
os fundamentos da sentença a esse respeito, limitando-se a reiterar a argumentação inicial.

Também pugnam pelo não conhecimento do apelo quanto à alegação de divulgação de informações falsas pelas apeladas,
aduzindo que se trata de inovação recursal, sobre tema não submetido à apreciação do Juízo da causa. 

Não se verifica violação ao Princípio da Dialeticidade uma vez que as razões recursais apresentadas impugnam especificamente
os fundamentos da sentença, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente
devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária.

Com efeito, o recurso traz substanciosas alegações a respeito de fatos que aponta como interferência das apeladas em outras
instituições para impedir a certificação dos cursos ministrados pelo apelante e alegadas violações a direito de concorrência, de
modo que impugnou os fundamentos da sentença apelada.

As apeladas sequer especificam em suas razões recursais qual fundamento exposto na sentença não teria sido impugnado no
recurso de apelação.

Também é impertinente a alegação de inovação recursal quanto à alegação de divulgação de informações falsas pelas apeladas a
respeito dos fatos em apuração no presente feito, tratando-se de tema central da causa pedir, abordado de forma substancial tanto
na inicial quanto no recurso de apelação.

Assim, .rejeito a preliminar de conhecimento parcial do recurso sustentada em contrarrazões   

b) DOS DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS EM FASE DE APELAÇÃO

Depois de interposta apelação, o recorrente trouxe aos autos documentos novos volvidos à comprovar que não houve deliberação 
do Comitê de Padrões da EMDR Iberoamérica - IBA pela invalidação de seus certificados ou pela impossibilidade de revalidação
posterior, juntando comunicações trocadas com membros do órgão colegiado, onde afirmam não ter ocorrido tal deliberação.

As apeladas se manifestaram pela inadmissibilidade da juntada de documentos nessa fase recursal.

A respeito do tema, trago as disposições constantes do Código de Processo Civil que orientam a confecção de documentos novos
atinentes a fatos supervenientes:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos
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ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem 
como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o
motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo
com o art. 5º. (...)

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do
mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. 

A relevância de haver a previsão de preclusão ordinária para a apresentação de elementos probatórios, embora não se coloque
como absoluta, destina-se a evitar que se eternize a fase instrutória, em prejuízo da eficiência processual e da duração razoável do
processo, princípio constitucional plasmado no art. 5º, LXXVIII da CF, direito e garantia fundamental que foi igualmente
prestigiado no novo CPC nos arts. 4º e 139, IV.

Nesse sentido, destaca-se que a possibilidade de se conhecer em grau recursal de questões de fato não propostas no juízo inferior
resta expressamente consignada no art. 1.014 do CPC, vejamos:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou
de fazê-lo por motivo de força maior. 

Em sede de apelação, portanto, para que seja possível o conhecimento de questões de fato não trazidas aos autos, é necessária a
demonstração de que o fato efetivamente ocorreu após a prolação da sentença, por consectário lógico, ou então, consoante
inteligência daquele dispositivo legal, a comprovação, pela parte, de motivo de força maior para não tê-lo feito anterior e
oportunamente.

Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente feito, não se verificando, portanto, motivo de força maior que autorize o
conhecimento de fato que não é superveniente à sentença e que diz respeito a matéria controvertida desde o início da lide, cuja
comprovação deveria ter sido postulada pelas partes oportunamente na fase instrutória.

Com efeito, a subsistência de deliberação do Comitê de Padrões da instituição da EMDR Iberoamérica - IBA pela exclusão do
direito de certificação do apelante é questão controvertida desde a apresentação de contestação, onde a existência dessa decisão
colegiada foi alegada pelas apeladas em sua defesa.

A produção de prova por manifestação pessoal de membros do Comitê de Padrões da instituição  EMDR Iberoamérica - IBA    
deveria ter sido requerida oportunamente, mediante pedido de oitiva de tais pessoas como testemunhas, não se justificando a
substituição do meio ordinário de prova por manifestação informal de terceiros em sede de apelação, sobre tema controvertido
desde a fase postulatória.

Oportuno registrar, desde já, que a alegação de cancelamento dos certificados do recorrente por decisão Comitê de Padrões da
entidade EMDR Iberoamérica - IBA foi sustentada pelas recorridas em contestação, de modo que caberia a elas o ônus da prova
acerca dessa alegação, já que se trata de fato desconstitutivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, conforme será tratado na análise de mérito, os documentos que instruem os autos são suficientes para revelar a forma
pela qual se deu a exclusão do direito de certificação do apelante, assim como as circunstâncias que envolveram o
restabelecimento desse direito, de modo que não se verifica pertinência na documentação apresentada em fase de apelação, que
não comportam conhecimento por esta instância recursal.

Nesse termos, com fulcro no art. 1.014 do CPC, .não conheço do documentos juntados em sede de apelação pelo recorrente  

c) CERCEAMENTO DE DEFESA

Requer o recorrente a cassação da sentença, por cerceamento de defesa, caso mantida a apreensão de que não há provas das
condutas ilícitas imputadas às apeladas acerca da existência de abalo moral, pois postulou a produção de prova testemunhal
passível de demonstrar suas alegações.
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Acerca da preliminar de cerceamento de defesa, esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento à luz
dos arts. 370 e 371 do CPC no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os
elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O REQUERIMENTO DE
DILIGÊNCIAS PELA DEFESA. FASE DO ART. 402 DO CPP. NULIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DE
PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO. (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa,
em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode,
de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes
(REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/9/2015). (AgRg no RHC
126.281/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) 

Sob essa ótica, ainda que o direito à prova não ostente caráter absoluto, não se pode olvidar do seu caráter instrumental, cujo
intuito é o alcance da tutela jurisdicional justa.

Na espécie, oportunizada a especificação de provas pelo Juízo, o apelante pleiteou a oitiva de testemunhas (ID 16428721),
contraditadas pelas apeladas em razão de relação pessoal e profissional com o recorrente (ID 16428728).

O apelante se manifestou sobre a contradita (ID 16428736), e o pedido de produção de prova testemunhal foi indeferido pelo
Juízo  em decisão fundamentada, considerando a impertinência da inquirição das testemunhas, por serem os fatosa quo
controvertidos passíveis comprovação apenas por prova documental, confira-se:

"Indefiro o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo autor (ID37246025), pois desnecessária à solução da lide,
tendo em vista que o alegado direito ao reconhecimento de validade dos certificados e a existência de danos morais decorrentes

 de mensagens eletrônicas envolvendo o nome do autor dependem de prova documental." (ID 6428742 - Pág. 1)

Com razão o Juízo , pois a análise minuciosa dos autos denota que as questões fáticas que envolvem a causa de pedira quo
deduzida na petição inicial estão suficientemente demonstradas por documentos, passíveis de revelar as circunstâncias que
envolveram os atos imputados às recorridas, considerando a controvérsia estabelecida em contestação.

As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos, as partes tiveram diversas oportunidades de juntar
documentos e a resolução do litígio não prescinde de produção de prova testemunhal, mas sim da valoração do acervo probatório
já produzido, que permite a formação de convencimento sobre a existência de ilegalidade e dever de indenizar pela atuação
pessoal das recorridas.  

Por consectário, em observância aos arts. 370 e 371 do CPC, mostra-se correta a apreensão exarada pelo Juízo de primeiro grau,
ao reputar suficientes os elementos de prova constantes dos autos para formar seu convencimento, de modo não vislumbro o
cerceamento de defesa evocado.

Assim, .rejeito a preliminar de cerceamento de defesa  

d) e)ILEGITIMIDADE DE PARTE E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O apelante defende a reforma da sentença para o reconhecimento da legitimidade passiva das apeladas quanto aos pedidos
cominatórios deduzidos na inicial, pelos quais visa cessar as ilegalidades e impedir a reiteração das condutas impugnadas às
apeladas.

Sobre o tema, sustenta que a causa de pedir está fundada na atuação pessoal e individual das apeladas, destacando que as
entidades certificadoras não possuem regular constituição jurídica, representando sociedades de fato, o que permite o
acionamento e a responsabilização direta de seus dirigentes por atos ilícitos pessoais, nos termos do art. 75, IX, do CPC e art. 50,
do CC.
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As apeladas, de sua parte, reiteram a ilegitimidade de parte para responderem por atos praticados por entidade certificadora,
aduzindo que o recorrente não foi impedido de ministrar cursos de EMDR e que a decisão de tornar inválidas suas certificações
teria sido tomada por "Comitê de Estándares (Comitê de Padrões, em português) formado por todos os Treinadores de
Treinadores, ou EDEs, (Entrenadores de Entrenadores em espanhol), de vários países participantes".

e) PRESSUPOSTOS DA AÇÃO:

Com efeito, a sentença recorrida mensurou equivocadamente a causa de pedir sustentada na inicial, a fim de declarar a
ilegitimidade passiva das apeladas quanto aos pedidos cominatórios deduzidos na inicial, considerando que seriam direcionados à
EMDR Iberoamérica - IBA, visando obter e manter ativo os certificados concedidos por dessa instituição, confira-se:

"30. A legitimidade ad causam ordinária faz-se presente quando há a pertinência subjetiva da ação, ou seja, quando os titulares
da relação jurídica material são transpostos para a relação jurídica processual [5].

31. Em relação aos pedidos b.1 e b.2 da petição inicial, as rés, de fato, não ostentam legitimidade para figurar no polo passivo,
como se depreende das próprias alegações contidas na proemial.

32. Com efeito, o que o autor almeja é que as rés deixem de se valer de suas funções nas associações supracitadas para 
prejudicá-lo, possibilitando, assim, que seus certificados sejam reconhecidos – pedido b.1 – e mantidos – pedido b.2.

33. Tais pedidos, porém, só podem ser dirigidos contra as próprias associações, pois são elas que reconhecem ou cancelam
certificados relacionados à sua área de competência, e não os seus membros individualmente considerados.

34. Vale frisar, nesse ponto, que mesmo associações ou sociedades irregulares ou sem personalidade jurídica possuem
personalidade judiciária, nos termos do art. 75, inciso IX, do Código de Processo Civil.

35. Por outro lado, as rés possuem legitimidade para responder pelo suposto dano moral sofrido pelo autor, decorrente de atos
que lhes são imputados na exordial, pois concernentes à sua própria conduta."  

Com a devida vênia, a sentença merece reforma quanto ao ponto, pois interpreta de forma equivocada os pedidos deduzidos na
inicial, valorando a pretensão de forma desconexa com a causa de pedir exposta em Juízo.

Com efeito, a análise do conjunto da postulação apresentada na petição inicial deixa claro que o recorrente não formulou 
qualquer pretensão contra a EMDR Iberoamérica - IBA, a fim de que a entidade reconhecesse a validade de seus certificados, ao
contrário do assimilado pela sentença combatida.

A leitura atenta da peça de ingresso denota que o recorrente alega que a instituição EMDR Iberoamérica - IBA já reconheceu a
regularidade da certificação dos cursos ministrados pelo recorrente, não havendo qualquer impugnação ou pedido formulado
contra a entidade.

As alegações fáticas sustentadas como causa de pedir na inicial restringem-se à atos que teriam sido praticados individualmente
pelas apeladas a fim de promover o cancelamento e obstar a revalidação de certificados do apelante, com o alegado intuito de
impedir concorrência no mercado nacional, com tentativas de intervir nas entidades certificadoras e mediante divulgação de
informações passíveis de prejudicar a atuação profissional do recorrente e macular sua imagem.

Nesse sentido, o próprio apelante esclarece em sua inicial que as apeladas SILVIA e ESLY já não ocupam cargo de direção na 
instituição EMDR Iberoamérica - IBA, destacando que pretende coibir a atuação individual destas, que estariam tentando obstar

 EMDR TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME estariaa atuação profissional do recorrente, enquanto a recorrida
divulgando informações falsas a seu respeito.

Assim, considerando a causa de pedir efetivamente exposta na peça de ingresso, verifica-se que os pedidos iniciais não visam
obter providência contra a instituição EMDR Iberoamérica - IBA, mas obstar a prática de atos difamatórios e anticoncorrenciais
por parte das apeladas.

Confira-se, a propósito, os pedidos deduzidos na inicial:

"b. No mérito, a confirmação da tutela de urgência para que:
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1. As Requeridas se abstenham (diretamente ou por interposta pessoa) de praticar qualquer ato difamatório ou
anti-concorrencial contra o Requerente, reconhecendo a validade de seus certificados, bem como façam constar essa
informação nas Entidades que administram;

2. que as Requeridas se abstenham de manipular trâmites de associações e outras entidades, para prejudicar o Autor, em
especial pelo cancelamento ou desvirtuamento dos certificados deste;" (ID 16428663 - Pág. 13)

Assim, considerando que a causa de pedir envolve alegação de intervenção pessoal ilícita e desleal das apeladas nos
procedimentos da EMDR Iberoamérica - IBA e de outras entidades certificadoras, além de exposição de informações que lhe
prejudicais ao apelante, com apresentação de pedido indenizatório e cominatório com lastro nesses fatos, verifica-se pertinência
subjetiva que enseja o reconhecimento da legitimidade passiva .ad causam

   O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da
narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.

Eventual questão prejudicial que dependa efetivamente da análise mais acurada dos elementos de prova, ressalvadas aquelas
advindas de fatos supervenientes que, por si só, acarretem a perda de uma das condições da ação, deve ser analisada no próprio
mérito da ação.

Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta colenda Sexta Turma Cível.

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA POR ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE
PRIVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO. INICIATIVA DO AUTOR.
ESTADO DE PERIGO NÃO CONFIGURADO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA
PARA LEITO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PEDIDO À CENTRAL DE REGULAÇÃO. 1. A análise das condições da ação
deve ser realizada in status assertionis, com base na narrativa realizada pelo autor na petição inicial. Em se concluindo que a
parte autora é a possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que a parte ré deve suportar a eventual
procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade. (...) (Acórdão n.1174793,
07014853520188070020, Relator: CARLOS RODRIGUES 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE:
07/06/2019. Pág.:  Sem Página Cadastrada.)   

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSERTO DE VEÍCULO. OFICINA
MECÂNICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REQUISITOS. AUSÊNCIA.  I - Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições  
da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado,
presumindo-se verdadeiras as alegações. Assim, não se exige prova, bastando a afirmação da pertinência da ação. (...) (Acórdão
n.1159502, 07004246820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no
DJE: 01/04/2019. Pág.:  Sem Página Cadastrada.)   

Não há dúvidas, portanto, da legitimidade das apeladas para figurar no polo passivo do litígio, considerando a causa de pedir e os
pedidos efetivamente deduzidos na petição inicial, impondo a reforma da sentença quanto a esse ponto.

Contudo, ainda que a sentença mereça reforma quanto à decretação de ilegitimidade passiva das apeladas, os pedidos
cominatórios não comportam conhecimento, por falta de interesse de agir.

Isso porque, ao formular sua pretensão recursal, o recorrente apresentou pedido cominatório que independe de pronunciamento
judicial, visando obstar prática de atos futuros que já são vedados pelo ordenamento jurídico.

Confira-se, por oportuno, a literalidade dos pedidos cominatórios deduzidos em sede de apelação:

"a) seja confirmada a tutela de urgência para que as Apeladas abstenham-se (diretamente ou por interposta pessoa) de
deflagrar atos ilícitos capazes de prejudicar a imagem ou a atuação profissional do Requerente;

b) as Apeladas se abstenham (diretamente ou por interposta pessoa) de praticar qualquer ato difamatório ou anticoncorrencial
contra o Apelante;
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c) que as Apeladas se abstenham de manipular trâmites de associações e outras entidades, para prejudicar o Autor, em especial
pelo cancelamento ou desvirtuamento dos certificados deste;"  

ANÁLISE DOS FATOS NO PROCESSO:

1-ANTES:

Pelo que se apura dos autos, as informações que o recorrente atribui como difamatórias, falsas ou anticoncorrenciais são de muito
antes do ajuizamento da ação, constantes de e-mails e publicações realizadas enquanto tramitava a controvérsia administrativa
acerca do direito de certificação reivindicado pelo apelante.

2-DEPOIS:

Não consta dos autos qualquer informação de que as recorrentes estejam divulgado atualmente informações desabonadoras a
respeito do apelante,  a respeito da invalidade de seus certificados de treinamento, ou que mantenham nos dias atuais anúncio de 
que apenas as recorridas são habilitadas a ministrar cursos válidos de EMDR.

Com efeito, pelo que se verifica da extensa argumentação deduzida no processo, o apelante já teve restabelecida a validade de
seus certificados para ministrar cursos de EMDR, e desde então não se verifica atos praticados pelas recorridas que possam, em
tese, ensejar violação de direito do recorrente ou concorrência desleal.

Com efeito, desde que a controvérsia acerca da validade dos certificados do recorrente foi resolvida pela instituição EMDR 
Iberoamérica - IBA, consta dos autos apenas publicação divulgada pelas apeladas em rede social, anunciando o julgamento do
feito em primeiro grau de jurisdição, o que não revela ilegalidade, já que tanto o processo quanto o julgado são públicos, e a parte
tem direito de manifestar sua opinião pessoal a respeito do que restou decidido, concordando ou não com a resposta jurisdicional.

E não cabe impor às recorridas o dever de reconhecer o direito de certificação já validados pela instituição EMDR Iberoamérica -
IBA, o que compete à entidades certificadora, que não é parte do processo.

Ainda que o art. 75, IX, do CPC permita o acionamento judicial dos dirigentes de associações sem constituição regular, o que se
verifica dos autos é que as apeladas atualmente não são dirigentes da instituição EMDR Iberoamérica - IBA, de modo a estarem
legitimadas a responder em nome da entidade.

Ademais, o apelante é vinculado à instituição EMDR Iberoamérica - IBA desde da adesão do Brasil à entidade, na qual tem
participação ativa, de modo que tem ciência de que apesar de não ter registro nacional de pessoa jurídica, foi formalmente
constituída sob a legislação da Espanha e possui representantes legais constituídos, como se verifica no seu estatuto, com
tradução juramentada no ID 16428719.

Assim, se pretende obter declaração judicial de validade de seus certificados, além do que já foi reconhecido pela própria EMDR
Iberoamérica - IBA, ou mesmo discutir decisões colegiadas e regulamentos associativos, deve mover ação contra a entidade,
observando a representação estatutária. 

Todavia, conforme já destacado, a causa de pedir deduzida na inicial diz respeito apenas à alegada ilegalidade de condutas
individuais das apeladas, envolvendo o processo de certificação, além da sustentada divulgação de informações depreciativas ao
autor.  

Nesse contexto, não se verifica interesse de agir quanto ao pedido volvido obrigar as recorrentes a reconhecer a validade dos
certificados do recorrente, o que depende de decisão das entidades certificadoras.

Também não há interesse de agir quanto aos pedidos cominatórios deduzidos no recurso visando impedir abstratamente eventual
e futura conduta ilícita por parte das recorrentes que vise ofender o recorrente ou prejudicar a livre concorrência, o que já é
amparado pelo ordenamento jurídico e independe de manifestação judicial.

O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de
vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência
jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
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Nesse sentido, é o entendimento desse Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. CONDOMÍNIO. SÍNDICO.
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. I - Inexiste interesse de agir
quando se verifica a desnecessidade e inutilidade do pronunciamento judicial. (...) (Acórdão 1003700, 20160110708570APC,
Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: 513/547) 

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO.
1. A análise do interesse de agir faz-se sempre in concreto, aferindo, inicialmente, a petição inicial, se há utilidade, necessidade
e adequação do provimento jurisdicional pleiteado, notadamente porque o Estado prevê medidas processuais adequadas para
cada situação do direito material.(...) (Acórdão 1117393, 20170110365892APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6ª TURMA
CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: 435/465) 

Não praticar atos difamatórios ou concorrência desleal é obrigação jurídica a todos impostas pela ordem jurídica, inexistindo
interesse de agir para postular em juízo ordem inibitória prévia contra eventual prática de ato ilícito.

Eventual violação de dever legal dessa natureza em razão de futuras manifestações ou atos ilícitos pode ser oportunamente
questionada pela apelante, em instância associativa, administrativa e judicial, devendo a prestação jurisdicional neste processo se
ater ao julgamento dos fatos controvertidos na fase postulatória, em respeito ao princípio da estabilização da demanda.

Assim, verifica-se a falta de interesse de agir quanto aos pedidos cominatórios deduzidos pelo apelante, o que enseja manutenção
da sentença extintiva com relação à essas pretensões, mas por razões diversas das adotadas em primeiro grau de jurisdição.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade passiva das apeladas, mas acolho a
preliminar de carência de ação como falta de interesse de agir, mantendo a extinção do processo sem julgamento do

.mérito com relação aos pedidos cominatórios deduzidos pelo apelante

Inexistindo outras questões preliminares ou prejudiciais, passo a à análise do mérito. 

II- DO MÉRITO - DANO MORAL

No mérito, a questão controvertida se resume à apuração da existência de prática dos atos ilícitos imputados às apeladas na
inicial, e se esses atos são passíveis de ensejar dever de reparar o apelante por danos morais.

Para que haja o dever de reparação, à luz dos arts. 12, 186, 187 e 927 do CC, faz-se necessária a presença de certos requisitos da
responsabilidade civil subjetiva/aquiliana, a saber: (I) o ato ilícito; (II) a culpa ou dolo; (III) o nexo causal; e (IV) o dano, este
como elemento preponderante da responsabilidade civil, sem o qual não há o que reparar.

Quanto ao dano moral especificamente, é cediço que este se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da
personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade física e psicológica, à liberdade etc. (CF, art. 5º, V e X).

Daí porque a violação de quaisquer dessas prerrogativas, afetas diretamente à dignidade do indivíduo, constitui motivação
suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza.

Todavia, o mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.

1- O QUE EFETIVAMENTE OCORREU NOS AUTOS:

a) ANÁLISE DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA

Na hipótese dos autos, com à devida vênia ao entendimento exposto na sentença recorrida, os documentos que instruem os autos
permitem a correta compreensão da dinâmica e das circunstâncias que envolveram os fatos narrados na inicial, permitindo 
concluir que houve prática de atos ilícitos pelas apeladas, visando prejudicar a atuação profissional do apelante e evitar
concorrência em atividade de instrução de método terapêutico, aplicado por profissionais da área de psicologia.
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Verifica-se que o apelante e a apeladas SILVIA e ESLY são psicólogos de elevada graduação acadêmica, certificados
internacionalmente para ministrar cursos de treinamento de método terapêutico conhecido como Terapia de Dessensibilização e
Reprocessamento Através dos Movimentos Oculares - EMDR.

O referido método de terapêutico  consiste em  "    procedimento clínico de reestruturação ou resignificação de conteúdos
", conforme definição proposta traumáticos pelo Dr. Adriano Holanda em parecer elaborado para o Conselho Regional de

Psicologia do Distrito Federal:

"O procedimento consiste no que a autora chama de Processamento Acelerado de Informações, e inclui princípios,
procedimentos e protocolos a serem seguidos. A hipótese de base do modelo é que os movimentos oculares utilizados pelo
EMDR deflagram um mecanismo neuro-fisiológico de processamento de informações, levando o cliente a um
“descondicionamento” e conseqüente reprocessamento da informação". (disponível em
https://www.emdr.org.br/copia-nucleo-de-pesquisa) 

Pelo que se apura incontroverso nos autos, as partes mantiveram longa relação profissional, sendo que a partir de 2007 o apelante
passou a atuar como instrutor com certificados internacionais para " " e " " deTreinamento Básico Treinador de Treinadores
EMDR, exercendo a atividade como contratado pela empresa apelada EMDR TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME
, de propriedade da apelada ESLY, com colaboração da apelada SILVIA.

Em novembro de 2015 o apelante optou por encerrar a atuação pela empresa recorrida, por desavenças societárias não tratadas
pelas partes no presente processo, passando a promover seus próprios cursos de formação no método terapêutico EMDR.

Alega o recorrente que as apeladas atuaram de forma desleal, aproveitando-se de interferência política na Associação Brasileira
de EMDR e na EMDR Iberoamérica - IBA, com a finalidade de promover o cancelamento ilegal de seus certificados de
treinamento.

Afirma que o objetivo da intervenção foi impedir o direito de concorrência, sendo a situação agravada pela divulgação de
informações falsas a respeito do apelante e de seus títulos de certificação.

Aduz, que a recorrida ESLY tentou interferir também na instituição , a fim de impor o cancelamento doEMDR Institute
certificado obtido pelo recorrente nos Estados Unidos da América.

Por fim, alega que depois de reconhecido o direito de certificação pela EMDR Iberoamérica - IBA, a apelada SILVIA, na
condição de presidente da instituição, obstou injustificadamente a certificação do apelante como " ".Treinador de Treinadores

As alegação fáticas sustentadas pelo recorrente estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos, o que enseja a 
constatação de que as recorridas incorreram em ilegalidades na tentativa de impedir a validade dos certificados do recorrente, de
modo a lhe causar danos morais passíveis de indenização.

b) INTERPRETAÇÃO DOS FATOS À LUZ DO DIREITO:

Apura-se dos autos que o apelante é Doutor em Psicologia e obteve três certificados internacionais nos anos de 2007, 2008 e
2010, de " " e " " de EMDR, com títulos comprovados nos autos, atuando no BrasilTreinamento Básico Treinador de Treinadores
e no exterior, estando comprovado que lhe foi obstado o pleno exercício de profissão, por atos amplamente difundidos em seu
meio profissional, o que lhe impôs transtornos e depreciação à imagem.

Quanto à qualificação profissional, verifica-se ser extensa a formação acadêmica do recorrente, notadamente quanto à 
especialidade tratada no presente feito, confira-se:

"ANDRÉ MAURÍCIO MONTEIRO - Psicólogo; Mestre e Doutor em Psicologia (UnB); Estágios de Pós-doutorado em
arte-terapia com pacientes borderline no Psychiatrische Dienste Thurgau (2006, Münsterlingen, Suíça); com pacientes
portadores de trauma emocional múltiplo na Rhein-Klinik, Krankenhaus für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
(2008, Bad Honnef, Alemanha); e Hospital-dia da Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Charité Campus Mitte Berlin
(2010, Berlim, Alemanha); Diretor de Psicodrama; Terapeuta-Didata; Docente Supervisor em Psicodrama, credenciado pela
Federação Brasileira de Psicodrama; Expert e Supervisor de Brainspotting; Supervisor e Trainer of Trainers em EMDR
(EMDR® Institute, EUA); Supervisor e Treinador credenciado pelo EMDR-Europe; Presidente-fundador da Associação de
EMDR Brasil (2009-2012); Autor dos livros “Conquistas na Psicoterapia: Estudos de Caso com EMDR” e “Novos Estudos de
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Caso em Terapia EMDR”. 
(https://www12.senado.leg.br/institucional/programas/primeira-infancia/lista-semanas/ix-semana/palestrantes) 

O recorrente comprovou possuir todos os certificados treinamento objeto do litígio, constando prova de Certificado de "
" obtido em 2007, pelo . (ID 16428185, com tradução juramentada no ID 16428667), eTreinador de Treinadores EMDR Institute

Certificados de  e de " " pela EMDR Iberoamérica - IBA, obtidos nos anos de"Treinamento Básico" Treinador de Treinadores
2008 e 2010 (ID 16428187 e ID16428185).

Consta dos autos que o recorrente ministrou cursos em vários lugares do pais e no exterior (ID 16428664), e que também tem
formação na , sendo instrutor certificado em Portugal (ID 16428191).EMDR Europe

Pelo que se apura dos autos, mesmo possuindo devida certificação, o apelante foi temporariamente impedido de se valer de seus
títulos por ação desleal e ilícita das apeladas, visando impedir o direito de concorrência.

A análise dos autos revela que quando o apelante optou por rescindir com a apelada EMDR TREINAMENTO E
CONSULTORIA LTDA - ME, as recorridas utilizaram de influência que tinham nas mencionadas entidades, para impor
indevido cancelamento da certificação do recorrente.

Ainda que o cancelamento temporário dos certificados tenha sido decretado pela EMDR Iberoamérica - IBA, afere-se que se
tratou de medida sem amparo nas normas da entidade, provocada por atuação direta e desleal das apeladas, mediante reiteradas
tentativas de intervenção nas instâncias associativas.

 Constata-se que em janeiro de 2016, a então Presidente da Associação Brasileira de EMDR, Sueli de Azevedo Menezes 
Cardoso Costa, requereu à EMDR Iberoamérica - IBA o cancelamento dos certificados do apelante perante a instituição, por ter
deixado de atuar na empresa apelada EMDR TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME (ID 16428729).

Alegou que haveria norma interna da entidade, que intitulou " ", quePadrões para ser Treinador de Treinamento Básico
justificaria o descredenciamento imediato do apelante, por prever que a certificação perderia efeitos com o desligamento da
pessoa jurídica cadastrada na EMDR Iberoamérica - IBA

Constam dos autos e-mails enviados pela Presidente da Associação Brasileira de EMDR às apeladas ESLY e SILVIA, onde fica
claro que o requerimento de cancelamento das certificações do recorrente ocorreu por intervenção das recorridas.

Nas comunicações, constata-se que as apeladas passaram atuar intensamente pra invalidar as certificações do recorrente, visando
impedir que se estabelecesse de forma independente no mercado, atuando inclusive para obstar a obtenção de documentos,
chamando atenção a forma pejorativa de tratamento dada ao recorrente, confira-se:

"De fato ele tem direito de ter os documentos que solicita. E pode pedir isso judicialmente, caso nos neguemos a dar. O direito
que o assegura isso é o Habeas Data. segue abaixo:  (...) 

Eu, Sueli, em conformidade com a Esly e com a Silvia Guz, não responderei prontamente. Até porque preciso de um tempo pra 
reunir os documentos e escolher a melhor defesa.  (...) 

No mais estamos juntas nessa e vamos comemorar a vitória da Associação, com certeza. Eu particularmente acho que ele já viu
que deu uma mancada, mas é muito vergonhoso mostrar a derrota logo de primeira. Então está esperneando... Sabe barata qd a
gente joga Rodox nela e ela fica esperneando de pernas pra cima até morrer? Sabe que vai morrer, mas fica tentando se
desvirar a todo custo???!!! Pois é... é assim que vejo o André." (ID 16428731) 

Pelo que se apura dos autos, ao contrário do sustentado pela apeladas, o pedido de cancelamento dos certificados do apelante não
foi acolhido pelo Comitê de Padrões da EMDR Iberoamérica - IBA.

Não há comprovação da existência de tal deliberação nos autos e o ônus probatório a esse respeito é das apeladas, nos termos do
art. 373, II, do CPC, já que se trata de circunstância que envolve fato desconstitutivo do autor, sustentado em contrarrazões.

Ademais, a análise dos autos demonstra que o pedido de cancelamento dos certificados foi acolhido por ato do Dr. Santiago
Jácome, então Presidente da  EMDR Iberoamérica - IBA.
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Apesar de não constar dos autos cópia da formalização de tal ato, o cancelamento das certificações do apelante por ato do então
presidente da EMDR Iberoamérica - IBA é passível aferição em manifestação do então presidente da entidade, exarada em mídia
social em 10 de outubro de 2016.

Na declaração, consta justificativa pelo acolhimento das razões do cancelamento, amparado no documento "Padrões para ser
", aprovado no ano de 2012 pelo Comitê de Padrões, que previa proibição de certificação deTreinador de Treinamento Básico

novos treinadores independentes.

E na exposição de motivos fica evidenciada a intervenção pessoal da recorrida ESLY  tendo sido declarado inclusive desapreço,
pessoal contra o apelante pelo fato de ter rompido relações profissionais com a referida apelada, confira-se:

"No ano 2012 foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Diretivo e o Comitê de Estándares um documento denominado
“Estándares para ser Treinador/a de Treinamento Básico de EMDR reconhecido por EMDR Iberoamérica”. Este documento
determina, entre outras, a regra de exclusividades de empresas previamente qualificadas para responder pelo Treinamento
Básico em cada país de Iberoamérica, e como se dá a relação entre treinadores, empresa exclusiva, organização nacional e
EMDR IBA. Esta decisão inclusive foi ratificada no dia 11 de setembro de 2013, com o voto unânime e favorável de todos os
Treinadores de Treinadores, incluindo os dois Treinadores de Treinadores (EDEs) do Brasil desse então.(...)

Foi a pioneira do Psicodrama e depois do EMDR em meu país. Ensinou-me com muito desprendimento tudo o que sabia sobre
psicodrama e me fez supervisor e formador; depois fez o mesmo com o EMDR. Nunca me cobrou um centavo por me formar
como facilitador e logo como treinador, durante 5 anos. Seu nome é Esly Carvalho. A mesma coisa que ela fez comigo fez
também com o André Monteiro no Brasil. Ao princípio foi Esly quem lhe insistiu em formar-se no EMDR porque ele ao início
não quis. Se ele é Facilitador, Trainer, Trainer of Trainers e esteve a cargo do Portugal foi por desejo da Esly. É por tudo isto
que me surpreendeu que uma pessoa de quem Esly sempre falou bem no Equador e em todo lado, com uma amizade de 30 anos,
que foi beneficiário de sua generosidade e bondade ao igual que eu, levantou-se publicamente a pôr em duvida questões de seu
caráter, insinuar que promove um monopólio de maneira egoísta ou que lhe interessa unicamente o lucro monetário. Nada mais
afastado do que Esly é e eu posso dar fé, pelos mais de 25 anos que a conheço. (ID 16428194 - Pág. 2)  

É necessário pontuar que os motivos adotados pelo então presidente da EMDR Iberoamérica - IBA para cancelamento dos
certificados do apelante não são legítimos, já que documento " ", aprovado noPadrões para ser Treinador de Treinamento Básico
ano de 2012 pelo Comitê de Padrões da entidade ressalva aprovação de " ", dispondo que a regra se aplicariaRecomendação
apenas para limitação de novas certificações.

Nesse sentido, restou ressalvado que na deliberação realizada no ano de 2012 que a restrição se aplicaria apenas a novos
certificados, garantindo a eficácia dos certificados já emitidos pela entidade em que já houvesse sido concluída a graduação, in

:verbis

"O conselho deliberativo aceitou dita recomendação, portanto, a partir do ano de 2012, os presentes padrões serão aplicáveis a
todas as pessoas que não tenham começado ou terminado 100% o seu treinamento." (ID 16428669 - Pág. 3 

c) Conclusão:

Assim, o fundamento para cancelamento da certificação, por influência das apeladas, não poderia ser aplicado ao recorrente, que
obteve certificados de " " e " " entre os anos de 2008 e 2010 (ID 16428187 eTreinamento Básico Treinador de Treinadores
ID16428185).

Ademais, é incontroverso que na Assembleia realizada em outubro de 2016, em Buenos Aires, o direito de certificação do
apelante foi reconhecido, afastando a tentativa de obter exclusividade pelas apeladas por decisão do Conselho Diretivo da EMDR
Iberoamérica - IBA, conforme reconhecido pela Apelada ESLY no ID 16428196 - Pág. 3, sendo restituído ao recorrente o direito
de certificação (ID 16428716 - Pág. 1).

Nesse contexto, ainda que o ato de cancelamento dos certificados do recorrente não tenha sido editado pelas recorridas, mas pelo
então presidente da EMDR Iberoamérica - IBA  verifica-se patente que a medida era indevida e foi provocada pela intervenção,
direta e desleal das apeladas.

Ademais, as apeladas praticaram outras ações injustificáveis, que vão além do cancelamento temporário de certificados.
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Há prova nos autos de que tentaram obstar o direito de defesa e impedir deliberação sobre a validade dos certificados do 
apelante.

De fato, verifica-se que todo o procedimento de cancelamento de certificação foi realizado à revelia do apelante, que não
conseguiu obter cópia de qualquer procedimento e das deliberações que levaram à adoção da medida, seja perante a Associação
Brasileira de EMDR seja perante a EMDR Iberoamérica - IBA.

Fica claro da documentação juntadas aos autos que a recorrida ESLY tentou manter de forma indevida, e por prazo
indeterminado o cancelamento dos certificados do recorrente.

Com efeito, consta dos autos e-mails enviados pela apelada para a todos os treinadores certificados vinculados à EMDR
Iberoamérica - IBA, identificados como EDEs, afirmando que estava tentando impedir que a entidade norte americana EMDR

 validasse a certificação do recorrente, além de propor edição de norma de exclusividade que atendesse seus interesses, Institute in
:verbis

"Eu ainda tenho uma conversa como o Robbie em fevereiro - que não tenho vontade - sobre a questão de se não ou não
autorizar o André a Treinar no Brasil com certificados do EMDR INstitute. Portanto, a novela continua. Além disso o André vem
ameaçando com um processo judicial À Associação Brasileira de EMDR. Veremos se de fato o fará. Ele disse a Robbie que eu ia
processá-lo, coisa que não farei, mas ele não precisa saber.

Não tenho nenhuma pressa de resolver essa questão. De fato, temos 2 anos até que haja novas eleições no Brasil, onde poderia
surgir uma proposta de oposição. Porém, sim acho que precisamos conversar. É preferível que nós tomemos a iniciativa a que
nos seja imposta (especialmente por um juiz brasileiro). (ID 16428198)  

"Se nós fizermos a propostas, teremos maiores probabilidades de que as coisas saiam como queremos."

"Acredito que se avisarmos o Robbie que estamos comesses planos, ele poderia esperar até a Assembleia para decidir sobre a
manutenção ou não do André no Institute. Assim poderíamos Fazer uma transição mais amena no Brasil, e evitar brigas, como
vimos na Argentina. Talvez Santiago pudesse escrever a Robbie e pedir que não tomasse essa decisão até a Assembleia, onde
provavelmente esse problema será resolvido sozinho." (ID 16428198) " TRANSCRIÇÃO NOSSA LITERAL...

O referido documento demonstra ato desleal e ilícito da apelada ESLY, que vai além da intervenção para provocar o
cancelamento de certificados do recorrente pela EMDR Iberoamérica EMDR Iberoamérica - IBA.

Com efeito, verifica-se que a apelada ESLY confessa aos interlocutores que tentaria convencer gestores do  aEMDR Institute
cancelar o certificado obtido pelo apelante no instituto norte a americano no ano de 2007, com intenção de evitar concorrência no
mercado nacional.

Ora, não se justifica, sob qualquer prisma, que a recorrida tentasse interferir em instituto dos Estados Unidos da América, para
tentar invalidar certificado regularmente obtido pelo apelante, e que foi mantido válido pela instituição, como prova o documento
de ID 16428746 - Pág. 1.

Além dessas constatações, também está comprovado nos autos a alegação de que depois da deliberação do Conselho Diretivo da
EMDR Iberoamérica - IBA, revalidando os certificados do apelante, a apelada SILVA, que assumiu a presidência da entidade,
impediu de forma injustificável a validação do certificado de " " do apelante.Treinador de Treinadores

Depois de reiterados pedidos de revalidação do certificado, a apelada SILVA respondeu à solicitação, aduzindo que não deu
cumprimento à decisão do Comitê de Padrões, pois a revalidação do certificado de " " do apelanteTreinador de Treinadores
dependeria da edição de novo estatuto e regulamentos da entidade, e que isso havia sido deliberado pelo Comitê de Padrões,
confira-se:

"O Sr. André Monteiro foi reintegrado como Treinador de Treinamento Básico de EMDR-IBA a partir de 6 de abril de 2017,
quando recebeu uma comunicação via e-mail do Conselho Diretivo - CD, fazendo sua reintegração oficial à equipe de
Treinadores. Qualquer informação contrária não provém de EMDR-IBA.

No entanto, a sua reincorporação como EDE ( Treinador de Treinadores) não pode ser processada imediatamente por duas
razões fundamentais. A saber, em primeiro lugar, a referida decisão corresponde ao Comité de Estándares (Comitê de Padrões)
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de EMDR-IBA, composto por todos os EDEs na sua totalidade. Esta decisão não corresponde ao CD de EMDR-IBA. O Comitê
de Estándares informouanteriormente ao CD de sua decisão unânime de não validar o status de EDE de EMDR-IBA ao Sr.
André Monteiro novamente. Essa decisão foi tomada no momento da transição do CD anterior para este e sob os critérios que o
Comitê de Estándares considerou para apoiá-lo. Agora que este CD está preparando os regulamentos internos de EMDR-IBA,
bem como o Código de Ética, que será submetido ao conhecimento, revisão e votação de todos as ONs, teremos critérios mais
claros para a resolução de todos os tipos de situações. Inclusive a do Sr. Monteiro. Como ele, outros treinadores (as) e também
ONs estão esperando por critérios claros para responder a situações difíceis que estão enfrentando. Então, a única coisa que
pedimos, é a paciência para ter esses documentos aprovados e, portanto, proceder com relação ao seu caso (e outros) e ter
orientações claras e endossadas por todos os nossos membros plenos."   (ID 16428200 - Pág. 2) 

Trata-se de argumento absolutamente infundado, denotando nítido intuito de obstar indevidamente a revalidação do
certificado de " " do apelante, contra decisão de reintegração já tomada pelo órgão diretivo daTreinador de Treinadores
EMDR Iberoamérica - IBA, e com claro objetivo de evitar concorrência qualificada no mercado nacional.

Ora, as apeladas foram certificadas por esse título. O apelante já havia sido certificado anteriormente, e já estava com certificado
de " " revalidado, sendo certo que todas essas certificações foram reconhecidas com base nos estatutos eTreinamento Básico
normas então vigentes da entidade.

Se haviam normas internas vigentes permitindo a certificação das apeladas, não se pode conceber qualquer motivo plausível para
que a revalidação da certificação de " " do apelante, já deferida pelo órgão diretivo da EMDRTreinador de Treinadores
Iberoamérica - IBA, fosse condicionada à confecção de novas normas internas.

E a recorrida não fez prova de que houve decisão nesse sentido emanada do Comitê de Padrões da EMDR Iberoamérica - IBA,
não havendo qualquer indício de que tenha havido tal deliberação.

Apura-se dos autos que a Associação Brasileira de EMDR interveio em defesa do apelante, solicitando informações
complementares a respeito da revalidação de seu certificado de " ", e da existência de deliberação doTreinador de Treinadores
Comitê de Padrões da EMDR Iberoamérica - IBA. A recorrida respondeu se limitando a informar que apreciaria o pedido depois
da elaboração de novas internas da entidade, nada informando quanto à deliberação do Comitê de Padrões, confira-se:

"Esta Nacional nos tem demandado por cartas, e-mails e mensagens eletrônicas que nos posicionemos sobre a reincorporação
de um treinador como EDE. Nossa posição em relação a esse caso e aos demais que tem surgido na nossa gestão, tem sido
pautada pelo respeito aos associados, suas organizações e pela luta pela difusão do EMDR na Ibero américa. Tanto que um dos
primeiros atos que realizamos no início de nossa gestão foi a reintegração de treinadores que, por algum motivo, estavam fora
do quadro de treinadores de EMDR IBA, como é o caso do psicólogo André Monteiro, que como outro caso da Argentina, foram
reintegrados como Treinadores de Treinamento Básico, em abril de 2017, pois era um dos compromissos que assumimos
naquela eleição. Destacamos que, além dessa medida de reincorporar profissionais no quadro de treinadores, implementamos
outro compromisso nosso, que foi o fim do que era conhecida como “Regra da exclusividade” de Treinamentos Básicos. Isso,
mesmo quando aconteceram os fatos, por demais conhecidos, da Assembleia Geral da Argentina em 2016, que foi anulada por
suas irregularidades.

Porém, a nova demanda trazida pela EMDR Brasil não poderá ser atendida antes que essa gestão avance na implementação dos
instrumentos normativos que definam a responsabilidade, a departamentalização e a governabilidade de cada uma das unidades
que perfazem a EMDR-IBA. Como sabem, o processo está em curso e já foram instaladas várias comissões que estão ultimando
propostas para um desenho moderno e atual da EMDR IBA que vai atender as necessidades de uma organização moderna,
transparente e eficiente para o suporte e direcionalidade a todas as organizações associadas. Entre elas está a comissão que
está trabalhando arduamente na reforma dos Estatutos e na criação do Regulamento Interno. Estes instrumentos são os meios
que irão estabelecer os parâmetros e procedimentos para muitas situações que envolvem as Organizações, treinadores, EDEs,
comitês, comissões, entre outros." (DI 16428202)  

Assim, mostra-se absolutamente injustificável a conduta da apelada SILVIA.

Em e nenhum momento houve o cancelamento do certificado de  " " do apelante, mas apenas o  Treinador de Treinadores
certificado de " ".Treinamento Básico

Mas a apelada manteve inválido o certificado de " ", sem prova de que sua ação decorreu de qualquerTreinador de Treinadores
deliberação de órgãos da EMDR Iberoamérica - IBA e sem apresentar qualquer motivo idôneo, movida pelo interesse de impedir
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concorrência no mercado brasileiro.

Por fim a apelada SILVIA renunciou ao cargo de presidente da Associação Brasileira de EMDR, sem reconhecer a validade do
certificado de " " do apelante (ID 16428700 - Pág. 28)Treinador de Treinadores

d) Análise do comportamento das Apeladas e das consequências na esfera profissional do Apelante:

 Assim, houve atuação desleal e injustificada das recorrentes para obter o cancelamento de certificados válidos e regularmente
obtidos pelo apelante perante a EMDR Iberoamérica - IBA,  além de tentativa de obstar o direito de defesa, imposição de óbice
para restituição de certificado depois de deliberada a validade pelo órgão diretivo da entidade e ainda tentativa de interferência na
EMDR Institute, com objetivo de cancelar certificado válido do recorrente perante a entidade norte americana.

Ademais, enquanto tentavam desqualificar as certificações obtidas pelo recorrente, para as quais dedicou tempo e investimento
financeiros e anos de carreira profissional, tornando-o  reconhecido internacionalmente por seu trabalho, as recorridas passaram a 
divulgar ostensivamente, mediante publicação no sítio da recorrente EMDR TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME,
que seriam certificadas exclusivas no Brasil para ministrarem cursos de treinamento em EMDR certificado pela EMDR
Iberoamérica - IBA  (ID 16428203). 

As publicações realizadas no site da recorrente refutam a alegação sustentada em suas defesas, de que a certificação do EMDR
Iberoamérica - IBA seria impertinente para que o recorrente ministrasse cursos válidos, tendo sido divulgada a importância de
realizar curso com tal certificação, :in verbis

"O que acontece com aquele profissional que tenha sido treinado por um treinador não reconhecido por EMDR Iberoamérica?

Não poderá ser membro da Associação Brasileira de EMDR.

Não poderá requisitar créditos de educação continuada nos cursos avançados promovidos por EMDR Iberoamérica.

Não poderá receber crédito de horas de Supervisão de Casos para se tornar Supervisores Certificados por EMDR IBA.

Não poderá receber Créditos de Educação Continuada de cursos que se deem em congressos de EMDR IBA.

Não poderá certificar-se como Terapeuta EMDR. Não poderá certificar-se como Supervisor/a Certificada.

Não poderá ser convidado a ser Facilitador ou Treinador/a.

Deverão ser advertidos de que seus certificados não serão reconhecidos internacionalmente já que não são emitidos por EMDR
Iberoamérica em convênio com EMDR Global Alliance". 

Essas informações dão conta do prejuízo causado pela invalidação dos certificados obtidos pelo apelante por período relevante,
de modo a causar prejuízos à sua atividade profissional e à sua imagem no mercado.

Também houve divulgação de informação falsa com relação à certificação obtida pelo apelante nos Estados Unidos na América
perante o , que se manteve em vigor apesar das tentativas de interferência das apeladas.EMDR Institute

Com efeito, o recorrente manteve a certificação obtida na entidade norte americana, mas as recorrentes passaram a divulgar
propaganda falsa, de que apenas elas tinham certificado válido do  (ID 16428204).EMDR Institute

Além da divulgações dessas informações pelo sitio eletrônico da apelada EMDR TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA - 
ME, as recorrentes passaram a divulgar em mídias sociais e enviar e-mails para comunidade profissional de EMDR anunciando
que o recorrente não possuía certificação válida, e que haveria exclusividade das apelantes para ministrarem curso de treinamento
em EMDR, como se verifica nos IDs  16428192, 16428194 16428196, e 16428199. 

Essas comunicações, a despeito de justificar a alegada exclusividade de mercado, mencionam o nome do apelante, visando
desqualificar sua conduta pessoal e profissional, ao argumento de que insistia em ministrar cursos de EMDR sem certificação
apropriada.
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E os documentos juntados aos autos demonstram de forma clara e irrefutável, que os atos desleais praticados pelas apeladas
tinham como objetivo de prejudicar a atuação profissional do apelante, com intenção específica de impedir concorrência no
mercado nacional.

Com efeito, pelas manifestações das apeladas e circunstâncias que permearam os fatos mostra-se manifesta a intenção de
desqualificar o trabalho do recorrente, retirando seus títulos legítimos de certificação, para que assegurar às recorrente
monopólio de treinamento válido de EMDR no Brasil, evitando concorrência e impedindo redução de preço.

Essa apreensão fica evidenciada no e-mail enviado pela apelada ESLY aos demais instrutores certificado pela EMDR
Iberoamérica - IBA, onde a recorrida chega a afirmar que seria desleal por parte do apelante pretender estabelecer concorrência
no Brasil, confira-se:

"Não tenho nenhuma pressa de resolver essa questão. De fato, temos 2 anos até que haja novas eleições no Brasil, onde poderia
surgir uma proposta de oposição. Porém, sim acho que precisamos conversar. É preferível que nós tomemos a iniciativa a que
nos seja imposta (especialmente por um juiz brasileiro).

Se a ON deseja permitir a várias empresas que deem treinamento básico, o que acontece? No México poderão continuar
entregando 50% para a Amamecrisis, já que é um acordo interno, mas sofreriam a concorrência de outra empresa. Mais
pessoas seriam treinadas, mas cada empresa poderia cobrar o que quiser. Certamente que se alguém é desleal para fazer

 (...)concorrência, também é desleal para cobrar menos.

A verdade é que sofro o "castigo" de um bom trabalho. Como nosso empreendimento no Brasil tem sido um sucesso, algumas
pessoas ficaram com inveja e desejam parte desse lucro." (ID 16428198 - g.n.)  

Quanto ao ponto, cumpre destacar que enquanto a apelada SILVIA, enquanto presidente do EMDR Iberoamérica - IBA, se
recusava injustificadamente a revalidar os certificado do apelante e de outra psicóloga certificada na mesma situação, a
Associação Brasileira de EMDR notificou a entidade certificadora acerca da violação do direito concorrência e da existência de
monopólio pelas apeladas, de forma contraria a decisão já tomada pela entidade certificadora, documento que merece transcrição
integral:

"O assunto "queda de monopólio na formação básica de EMDR" foi amplamente discutido e comentado por todos nós
durante o ano de 2016.

Por ocasião do Congresso em Buenos Aires a então Vice-Presidente Myriam Calero, recebeu e protocolou, uma notificação
extrajudicial onde esta ON solicitava o reconhecimento imediato dos nossos treinadores André Monteiro e Jandira Rosa.
(ANEXO 1)

Ambos foram excluídos, em datas diferentes,do rol de treinadores da IBA, pelo mesmo motivo: desligamento da empresa EMDR
Treinamento e Consultoria, de propriedade da Esly Carvalho, que detinha a exclusividade na formação básica no Brasil.

Ressaltamos mais uma vez que os treinadores André Monteiro e Jandira Rosa não cometeram nenhuma infração ao estatuto da
IBA e nem ao estatuto da Associação EMDR Brasil.

Ambos não passaram por nenhum processo de exclusão, e portanto não há porque passarem por um processo de reintegração,
já que ambos não se desligaram da IBA, e sim de uma empresa particular.

O atual CD da IBA, na pessoa da Silvia Guz, treinadora que trabalha para Esly Carvalho, entrou em contato com os treinadores
André Monteiro e Jandira Rosa, solicitando que ambos fizessem uma carta pedindo reintegração à IBA. Esse pedido foi seguido
por outras demandas, ao André Monteiro foi solicitado o certificado de treinamento básico de EMDR. André enviou seus
certificados de Treinador e Treinador de Treinadores, mas isso foi ignorado. E para Jandira Rosa foi solicitado o certificado de
Full Trainer, que a própria IBA emitiu em novembro passado.

Ocorre que a Associação IBA, não é uma associação de treinadores e sim uma Associação de Associações. Portanto o membro
pleno da IBA é a Associação Nacional - EMDR Brasil, na qual são reconhecidos os 4 treinadores brasileiros, a saber: André
Monteiro, Esly Carvalho, Jandira Rosa e Silvia Guz.

Dessa forma, a Associação Brasileira de EMDR vem a público questionar a IBA: por que é necessário fazer um processo de
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reintegração dos treinadores André Monteiro e Jandira Rosa, quando não houve um processo de exclusão de ambos? Isso é um
flagrante desrespeito ao estatuto da entidade. E além de não ter amparo estatutário, não tem amparo legal. Vide Artigo 170,
inciso IV, da Constituição da República Federativa do Brasil, que baseia-se no pressuposto de que a concorrência não pode ser
restringida por agentes econômicos com poder de mercado.

O monopólio na formação básica de EMDR foi extinto, mas na prática, não tem funcionado assim no Brasil.Isso contraria o
item 9 das diretrizes mínimas para treinamento sugeridas pela Global Alliance de EMDR, que condena qualquer arranjo de
exclusividade entre treinadores e associações.

Atualmente no Brasil somente os treinadores da empresa EMDR Treinamento e Consultoria de propriedade de Esly Carvalho,
são reconhecidos pela IBA para oferecer Treinamento Básico. A saber: Esly Carvalho e Silvia Guz. E esta empresa divulga no
seu site (www.emdrtreinamento.com.br) que somente o treinamento oferecido por esta é validado, conforme pode ser
publicamente visto no link:
http://emdrtreinamento.com.br/vantagens-de-recebertreinamento-em-terapia-emdr-com-uma-treinadora-de-emdr-iberoamerica).
(ANEXO 2)

Enquanto isso, os treinadores André Monteiro e Jandira Rosa, também qualificados, têm sido prejudicados, pois por não
pertencerem mais a empresa EMDR Treinamento e Consultoria, não são reconhecidos como treinadores de Treinamento
Básico pela Associação IBA.

Não faz o menor sentido o certificado do treinador, emitido pela Associação IBA, ser cancelado sem nenhum amparo estatutário
dos estatutos da EMDRIBA ou EMDR Brasil. Então, os que possuem certificado emitido pela Associação EMDR IBA podem ter
sua certificação cancelada a qualquer momento, sem nenhum motivo e/ou justificativa?

Na Assembleia da Associação IBA, ocorrida em BuenosAires (outubro de 2016), a treinadora Jandira Rosa foi reconhecida pela
Associação IBA, numa data posterior ao seu desligamento da empresa EMDR Treinamento e Consultoria. (ANEXO 3, grifo
nosso). Mas foi excluída do rol de treinadores da Associação IBA em janeiro de 2017.

Portanto, somente quando os treinadores André Monteiro e Jandira Rosa forem reconhecidos pela Associação IBA, poderemos
 dizer que de fato o monopólio na Formação Básica de EMDR não existe no Brasil. (ID 16428205 - g.n.)  

e) Danos provocados na esfera jurídica e patrimonial do Apelante, violação ao Princípio da Livre Concorrência:

Essas apreensões demonstram a ilicitude no comportamento adotado pelas recorridas, pois volvidos a obstar concorrência
legítima e qualificada de profissionais com certificação válida, visando manter monopólio da atividade de treinamento do método
terapêutico EMDR no mercado nacional, em violação ao princípio da livre concorrência, disposto no art. 170, IV, da
Constituição Federal, e infração à ordem econômica, nos moldes do 36, I, II e §3º, III e IV da Lei 12.529/2011, in verbis:

Constituição Federal:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)

IV - livre concorrência; 

Lei 12.529/2011:

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que
tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; (...)

§ 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos,
caracterizam infração da ordem econômica: (...)
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III - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado; (...)

IV - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor,
adquirente ou financiador de bens ou serviços; 

Ademais, é necessário levar em consideração que ambas as partes são Psicólogos e que a atividade que deu origem à
controvérsia é derivada do exercício dessa profissão, de modo que conduta das apeladas também violam o contido no art.
20, 'f', do Código de Ética do Conselho Federal de Psicologia:

Art. 20. O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, por quaisquer meios, individual ou coletivamente:

f) Não fará auto-promoção em detrimento de outros profissionais; 

Estabelecida a existência de conduta ilícita por parte das recorridas, cumpre rejeitar as alegações sustentadas em suas defesas, de
que teriam direito autoral sobre a marca EMDR, e de que o recorrente teria se valido de prova ilícita, obtida mediante quebra de
sigilo de comunicação.

Quanto à alegação de titularidade de marca EMDR, consta dos autos apenas pedido de registro de marca apresentado ao INPI em
2017 (ID 16428700 - Pág. 46), de modo que o direito autoral não foi comprovado.

Ademais, não se mostra sequer verossímil a alegação de que as apeladas teriam direito autoral, a título de marca, sobre
designação de método terapêutico desenvolvido na década de 1990 nos Estados Unidos na América, difundido mundialmente e
certificado por várias instituições.

O pedido de marca registrado sobre método científico que não foi desenvolvido pelas apeladas e que é exercido em todo o mundo
revela que estão adotando medidas indevidas para, a todo custo, manterem monopólio no mercado nacional para treinamento em
terapia EMDR.

f) Inexistência de Prova Ilícita produzida:

Também mostra-se improcedente a alegação de que o recorrente teria se valido de prova ilícita.

Sobre o tema, aduzem as recorridas que "os documentos citados como justificadores para tal afirmação, muito mais comprova
um crime praticado pelo Apelante, que confessa que teve acesso e divulgou em um processo de domínio público, e-mails e

".correspondências sigilosas das Apeladas. Confessando a pratica, em tese, do crime de quebra de sigilo telemático

A alegação é absolutamente desprovida de sustentação, pois não consta dos autos qualquer indício de que o apelante tenha
violado sigilo de comunicações das recorridas, pois os e-mails juntados aos autos foram enviados pelas apeladas para inúmeros
interlocutores, que redirecionaram ao recorrente para que tomasse ciência das ações praticadas em seu desfavor.

Não houve quebra de sigilo e a menção feita pelo recorrente à e-mail confidencial, refere-se à remissão ao título dado pela
apelada ESLY, ao e-mail de ID 16428198, intitulado "Confidencial - Proposta de mudanças - confidencial para os EDEs por

", pelo qual divulgou a todos os outros treinadores certificados pela EMDR Iberoamérica - IBA  sua intenção de manterenquanto  
monopólio no mercado nacional e de interferir no , para promover o cancelamento do certificado obtido peloEMDR Institute
recorrente nos Estados Unidos da América.

Assim, não se verifica nulidade das provas produzidas nos autos por quebra de sigilo de comunicações das apeladas, e nem se
pode apurar qualquer vício ou incorreção no conteúdo do documento, já que a veracidade do teor das mensagens não foi
impugnada.

g) A existência dos atos ilícitos e suas consequências jurídicas. Dever de Indenizar.

Conclui-se, portanto, que houve comprovação dos atos ilícitos imputados às recorridas, visando prejudicar a imagem profissional
e desqualificar títulos legítimos do recorrente, de modo a impedir que estabelecesse concorrência com as apeladas no Brasil,
tratando-se fatos graves, amplamente divulgados no meio profissional, ensejando dever de reparação por danos morais.

Com efeito, o que se extrai dos autos é que a ação das recorridas não enseja apenas dissabor derivado de situação rotineira
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derivada do exercício de profissão.

O recorrente foi vítima de conduta desleal e ilegal por parte das recorridas, de modo a abalar de forma grave e extensa sua
imagem profissional, desqualificando seu trabalho e os títulos que obteve e que sempre foram utilizados como ferramenta de
trabalho, lhe permitindo ascensão profissional no Brasil e no exterior.

Foi divulgado de forma extensiva que o apelado havia perdido seus títulos de certificação além da exclusividade de emissão de
certificados pelas recorridas, de modo a passar a apreensão pública de falta de qualidade e oficialidade do trabalho desenvolvido
pelo recorrente, com objetivo especifico de lhe impor prejuízos à imagem profissional e evitar concorrência.

Além do dano honra objetiva inerente à imagem no meio profissional, as reiteradas divulgações realizadas pelas apeladas e suas
interferências em associações e entidades certificadoras internacionais exigiram intensa atuação do recorrente para defesa de seu
direito ao exercício pleno de profissão e para esclarecer a comunidade científica acerca da validade de seus títulos e da
capacidade de seu trabalho (ID 16428193, 16428195, 16428197, 16428201, 16428202, 16428669), sendo necessário, inclusive, 
a  contratação de advogado para tentar revalidar o curso de " ", como se verifica no ID 16428700.  Treinador de Treinadores

Assim, mostra-se procedentes as alegações sustentadas para fundamentar o pedido de compensação por danos morais,  sob o
argumento de que "ficou anos precisando convencer a toda uma comunidade profissional da validade de seus cursos e se
defendendo de: acordos secretos para prejudicar sua atuação profissional, desvio de finalidade de associações para
obstaculizar sua atuação, concorrência desleal, divulgação de informações depreciadoras e inverídicas para toda a comunidade
profissional".

h) Dos Danos Morais:

Quanto a subsistência de dano moral em razão da impossibilidade de obtenção de certificado profissional,, mesmo em situações
menos gravosas do que as apuradas nos autos, confira-se a jurisprudência desse Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. CURSO TÉCNICO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. ENTREGA. AUSÊNCIA.
DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1.        Serviços prestados de
educação profissional estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2.        O dano moral, passível de ser indenizado,
é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos,
e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo
sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano. 3.        O recebimento de diploma de curso profissionalizante é o ápice
de uma trajetória de esforço tanto pessoal quanto financeiro para o estudante. Por intermédio do certificado que se catalisam as
possibilidades de realização profissional e exercício da especialidade abraçada no curso. (...)
( , 07008061020198070017, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7ª Turma Cível, data de julgamento:Acórdão 1256756
17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ATRASO INJUSTIFICADO PARA A ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE
CURSO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. (...) 2. A retenção indevida de carteira de trabalho e a demora injustificada na
emissão de certificado de conclusão de curso de reciclagem impede o exercício regular de atividade profissional, configurando
circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, acarretando danos de ordem moral passíveis de indenização.  
(Acórdão 850260, 20130310034110APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Revisor: GILBERTO PEREIRA  DE OLIVEIRA,  3ª   
TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/2/2015, publicado no DJE: 3/3/2015. Pág.: 224) 

No que concerne à quantificação dos danos morais, esta deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do
prejuízo, a situação do ofensor e do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos.

 à míngua de parâmetro legislativo e dado o repúdio à tarifação dos prejuízos morais,Em relação ao  compensatório,quantum
este deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade,
levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do
prejuízo, a situação da parte autora da lesão, a condição do polo ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos.

O valor pecuniário a ser fixado não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida (CC, artigo 884), mas também não pode ser
irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis. Inteligência do art. 944 do CC, que trata da normativa da efetiva
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extensão do dano.

Diante disso, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, à luz das particularidades do caso, notadamente à extensão
dos prejuízos causados à honra objetiva do apelante, e considerando o propósito do instituto do dano moral (reprovabilidade da
conduta, caráter educativo, capacidade econômica da parte etc.), entendo razoável a condenação ao pagamento de compensação
no valor de  de forma solidária entre as a rés, que agiram de forma conjunta e se beneficiaramR$ 30.000,00 (trinta mil reais),
profissional e economicamente. 

i) DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Quanto à alegação de litigância de má-fé formulada pelo apelante, não verifico atitude que caracterizasse conduta maliciosa ou
falsidade que justifique a aplicação de sanção processual.

A litigância de má-fé fica caracterizada pela atuação maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. A
parte que age com litigância de má-fé utiliza procedimentos escuso com a finalidade de vencer ou prolongar o andamento do
processo de forma que procrastine o feito.

Só é configurada a litigância de má-fé, pela alteração da verdade dos fatos, quando a conduta processual exorbita a esfera do
direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da situação factível, traz aos autos situação diversa, com dolo de
prejudicar a parte contrária e vencer a demanda.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Sexta Turma Cível:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E
ABUSIVA. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. (...) 6. A imposição da multa por
litigância de má-fé deve ser motivada, com a indicação precisa dos fatos concretos, não sendo suficiente a afirmação de
ocorrência de conduta maliciosa no trâmite processual. (...) (Acórdão 1231916, 07118965720198070003, Relator:
ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,  6ª Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.:   
Sem Página Cadastrada.) 

  DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE. INTIMAÇÃO.
INCORREÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE. COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. TERMO DE
CONSENTIMENTO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTA. MÁ-FÉ AUSENTE. . O mero exercício do direito de defesa, por si só,
não configura a litigância de má-fé, consubstanciando apenas a prática de prerrogativa assegurada em lei.  (Acórdão 1237063,
00070953820168070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE:
4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

A ausência de comprovação de fato alegado nos autos para defesa dos interesses das partes, acerca das questões controvertidas na
fase postulatória, não enseja, por si, o reconhecimento de litigância de má-fé, em razão de falsidade processual.

Analisando os autos, é possível perceber que as apeladas apenas exerceram seu direito constitucional de defesa, apresentando
argumentos que entenderam desconstituir os fatos narrados pelo autor na inicial, segundo à percepção que sustentaram acerca dos
fatos controvertidos.

Dessa maneira, é incabível o acolhimento do pleito de condenação da parte mencionada a título de litigância de má-fé, pois estão
ausentes as hipóteses previstas no art. 80 do CPC na relação processual em comento.

III- DISPOSITIVO FINAL:

Diante do exposto,  de não conhecimento do recurso, de cerceamento de defesa e não conheço dosrejeito as preliminares
documentos juntados pelo apelante em fase de apelação, com fulcro no art. 1.014 do CPC. Dou parcial provimento ao recurso,
para afastar a ilegitimidade passiva reconhecida na sentença, mas mantenho a extinção dos pedidos cominatórios deduzidos pelo
autor, sem julgamento de mérito, por falta de interesse de agir, e no MÉRITO reformo a sentença para julgar procedente o

 condenando as rés, de forma solidária, a pagarem ao autor compensação no valor de pedido de condenação por danos morais,
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária desde o arbitramento.

DA SUCUMBÊNCIA PARCIAL :

Mobile User



Num. 19942997 - Pág. 26Assinado eletronicamente por: ALFEU GONZAGA MACHADO - 23/09/2020 16:36:29
https://pje2i.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092316362960500000019361968
Número do documento: 20092316362960500000019361968

Em razão da reforma da sentença, com o acolhimento parcial da pretensão inicial, em sua parte mais expressiva, considerando o
conteúdo econômico da postulação, e levando em conta que a fixação de danos morais em valor inferior ao postulado não enseja
sucumbência (Súmula 326 do STJ), condeno ambas as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais, 30% (trinta por cento)
pelo autor e 70% (setenta por cento) pelas rés, e fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, considerando a complexidade da causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, considerando o parcial provimento do apelo
(STJ - REsp 1539725/DF).

É como voto.

 

O Senhor Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Desembargador JOSÉ DIVINO - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE
PROVIDO. UNÂNIME.
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