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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0047095-97.2010.815.2001.
ORIGEM: 7ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles.
APELANTE: Marcos Antônio de Vasconcelos Filho.
ADVOGADO: José Valdemir da Silva Segundo.
1º APELADO: Sociedade Paraíba de Comunicação Ltda. - TV Arapuan.
ADVOGADO: Sylvio Torres Filho.
2º APELADO: Sistema Correio de Comunicação.
ADVOGADO: Francisco das Chagas Batista Leite.

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO  CONSTITUCIONAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO  MORAL. MATÉRIA  JORNALÍSTICA
DIVULGANDO SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME. AUSÊNCIA DE ABUSO DE
DIREITO.  EXERCÍCIO  REGULAR DO  DIREITO DE INFORMAR.  NOTÍCIA
VEICULADA QUE SE PAUTOU NOS LIMITES DO DIREITO DE DIVULGAR A
MATÉRIA OBTIDA NOS MEIOS POLICIAIS. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE
DANO  MORAL  DESCABIDA.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. “No que pertine à honra, a responsabilidade pelo dano cometido através da im-
prensa tem lugar tão-somente ante a ocorrência deliberada de injúria, difamação e
calúnia, perfazendo-se imperioso demonstrar que o ofensor agiu com o intuito espe-
cífico de agredir moralmente a vítima. Se a matéria jornalística se ateve a tecer críti-
cas prudentes (animus criticandi) ou a narrar fatos de interesse coletivo (animus
narrandi), está sob o pálio das "excludentes de ilicitude" (art. 27 da Lei nº 5.250/67),
não se falando em responsabilização civil por ofensa à honra, mas em exercício re-
gular do direito de informação”  (STJ, REsp 719592/AL, Quarta Turma, Rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJ 01/02/2006 p. 567).

2. A difusão em jornal, de fato que está sendo apurado pela polícia, não implica em
ato ilícito, antes se traduz em direito e dever da imprensa de informar o público lei-
tor.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação nº
0047095-97.2010.815.2001, em que figuram como partes Marcos  Antônio  de
Vasconcelos  Filho,  Sociedade  Paraibana  de  Comunicação  Ltda.  (TV Arapuan)  e
Sistema Correio de Telecomunicações.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Egrégia Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acompanhando o
Relator, conhecer do Recurso e negar-lhe provimento.

VOTO.



Marcos Antônio de Vasconcelos Filho interpôs Apelação contra a
Sentença, f. 117/124,  prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca desta
Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Exibição
de Documentos  por ele ajuizada em face do Sistema Correio de Comunicação e
da  Sociedade  Paraibana  de  Comunicação  Ltda.  (TV  Arapuã), que julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da veiculação
de matéria jornalistica ofensiva a sua honra, porquanto lhe imputou a pratica do
crime conhecido por “saidinha de banco”.

Em suas razões, f. 125/138, alegou que a noticia  veiculada extrapolou os
limites do direito de informar, possuindo caráter sensacionalista, com a intenção de
atrair grande número de leitores e, consequentemente, elevada lucratividade.

Sustentou que são invioláveis a intimidade, a honra e a imagem das pessoas,
sendo assegurado o direito a indenização pelos danos decorrentes de sua violação,
pelo  que  resta  caracterizada  a  responsabilidade  dos  Apelados,  porquanto  teria
ocorrido negligência na apuração do fato e dolo na difusão da noticia supostamente
falsa.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e o
pedido julgado procedente.

 
Nas Contrarrazões, 140/144,  a  Sociedade  Paraibana  de  Comunicação

Ltda.  (TV Arapuã) alegou que  veiculou notícia  de  interesse social  e  de toda  a
comunidade, no pleno cumprimento da lei que o autoriza, e que a matéria jornalística
não tinha o condão de atacar ou macular a imagem do Apelante, razão pela qual
requereu o desprovimento do Recurso.

O Sistema Correio de Comunicações também apresentou Contrarrazões, f.
146/152, requerendo o desprovimento do Apelo, alegando que agiu exclusivamente
com o animus narrandi, portanto no exercício do seu dever institucional e seu direito
constitucional de informar, uma vez que não subsiste responsabilização quando a
matéria publicada guarda relevante interesse público, como no presente caso.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 82, incisos I a III, do CPC.

É o Relatório.

Conheço do Recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão a ser analisada está restrita a ocorrência ou não do dano moral no
caso em tela, tendo em vista o confronto de dois direitos constitucionais: a liberdade
de imprensa e o direito fundamental à  honra e à imagem.

A liberdade de informação e de manifestação do pensamento não constituem
direitos absolutos, sendo relativizados quando colidirem com o direito à proteção da
honra e da imagem dos indivíduos, bem como ofenderem o princípio constitucional



da dignidade da pessoa humana.

No presente caso, constata-se que os Apelados apenas fizeram a divulgação
da informação com o intuito de esclarecer e informar sobre fato de interesse público,
porquanto o crime conhecido por “saidinha de banco” tem assustado toda a popula-
ção, e não de ofender a imagem do Apelante.

De fato, após a apreensão da sua moto e do seu encaminhamento a delegacia
na qualidade de declarante, o apelante foi liberado e sua moto entregue, conforme
documento de f. 26/27, entretanto, tal fato não torna abusiva a veiculação da matéria
pela imprensa.

A publicação da matéria jornalística não teve o condão de ofender à honra do
Apelante, tratando-se apenas do exercício regular do direito de narrar um fato do
qual os Apelados tomaram conhecimento, estando respaldada pelo artigo 220 de nos-
sa Carta Magna, corolário da norma prevista no artigo 5º, IX, que consagra a liberda-
de de expressão.

O jornalista, no regular exercício de sua profissão, tem o direito de divulgar
fatos obtidos de forma lícita sobre a conduta extraordinária de alguém, sem constituir
violação aos direitos da personalidade, desde que, não criados, mas obtidos por mei-
os policiais, sejam descritos dentro dos limites do direito de informar, razão pela
qual inexistiu qualquer dano a ser indenizado.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 19 de agosto de 2014,
conforme  Certidão  de  julgamento,  o  Exm.º  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão a Exm.ª
Procuradora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


