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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA LESIVA
À  HONRA  E  À  IMAGEM.  DANO  INEXISTENTE.
LIBERDADE  DE  IMPRENSA  (INFORMAÇÃO).
NOTÍCIA VEICULADA QUE NÃO TRAZ QUALQUER
OFENSA  AO  AUTOR.  TRANSMISSÃO  DE  FATOS
COM  RELEVÂNCIA  SOCIAL.  INFORMAÇÕES
ORIUNDAS  DE DOCUMENTOS  OFICIAIS.  ANIMUS
NARRANDI IDENTIFICADO.  ATO ILÍCITO E ABUSO
DE DIREITO NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.  

- A indenização por danos morais a partir de matéria
jornalística  depende  da  constatação  do  propósito  de
macular a honra e a dignidade de quem é citado na
reportagem  veiculada,  em  desvio  da  função
exclusivamente narrativa. Entretanto, a promovida tão
somente divulgou o que constava na ocorrência policial
que, por sua vez, não estava sob segredo de justiça.

- “Limitando-se a matéria jornalística a noticiar fatos de
interesse coletivo,  conquanto ilustrada com fotografia
da residência da autora, agindo o veículo de mídia com
o exclusivo intuito de bem informar seus leitores sobre
fato verídico, não constitui ato ilícito nem implica abuso
no  exercício  do  direito  constitucional  de  informação.”
(TJ-RS - AC: 70059272062 RS , Relator: Miguel Ângelo
da  Silva,  Data  de  Julgamento:  26/11/2014,  Nona
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do
dia 28/11/2014).

-  A  reportagem,  apontada  como  ilícita,  tratou  de
divulgar práticas criminosas, com base em informações



extraídas  de  documentos  oficiais,  narrando  fatos
públicos   e   constantes   em   inquéritos   e  denúncias
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policiais, de maneira que, o programa jornalístico agiu com
animus  narrandi ou,  no  máximo,  com  animus  criticandi,
porém despido  de  qualquer  intenção de caluniar,  difamar,
injuriar  ou  praticar  algum  dano  à  imagem  e  honra  do
demandante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Suassuna Barbosa contra

sentença   (fls.112/115),  que  julgou  improcedente  a  Ação  de  Indenização  por  Danos

Morais, proposta em face da TV Globo LTDA.

Nas razões recursais, às fls. 118/125, o recorrente alega, em síntese, que a

emissora deve ser responsabilizada pela divulgação de fatos inverídicos, na reportagem

de  capa  do  programa  semanal  Fantástico,  em  11/12/2011,  qual  seja,  uma  suposta

“guerra”  ente  as  famílias  Suassuna  e  a  Batista  Mesquita,  conhecida  como  Oliveira,

ocorrida  no  interior  da  Paraíba,  no  município  de  Catolé  do  Rocha,  “de  tal  forma

envolvendo todos os integrantes das famílias em uma briga que não existe dessa forma.”

(fls. 119)

Aduz que, na reportagem, ficou explicitado que a briga existe há mais de

trinta anos, culminando com a morte de várias pessoas das famílias envolvidas e, no

começo, era por questões políticas. 

Diz também que: “(...) essa afirmação confunde e induz a opinião pública a

imaginar  que  realmente  essa  briga  existe,  pois,  como  é  de  conhecimento  nacional,

sempre, há mais de 60 anos, há uma disputa política entre as irmãs Família Suassuna e

Família  Maia,  porém,  apenas  disputa  no  campo  político,  nunca  tendo  saído  desse

campo.”(fls. 119)
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Finalmente, conclui  que a matéria denigre a história e tradição da família

Suassuna e, por consequência, a sua imagem, por ser integrante do clã, pelo que requer

uma indenização no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

 

Contrarrazões apresentadas às fls. 130/152.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo

prosseguimento do feito sem manifestação meritória.

É o relatório. 

VOTO   

A presente ação foi intentada por José Suassuna Barbosa no intuito de se

ver ressarcido em alegados danos morais sofridos em decorrência de notícia jornalística

veiculada  pela  demandada  –  Globo  Comunicações  e  Participações  S/A –  mídia  da

reportagem às fls. 98.

Inicialmente, ressaltando ser possível indenização pelo abalo moral sofrido

em decorrência de veiculação jornalística que extrapole o direito de informar e incida em

ofensa agressiva e desmotivada que atinja a imagem e a honra das pessoas, destaco

aresto  da  lavra  do  Ministro  RAUL  ARAÚJO  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (REsp

801109/DF, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 12/03/2013), que defende:

 “(...)  a  liberdade  de expressão,  compreendendo a  informação,
opinião  e  crítica  jornalística,  por  não  ser  absoluta,  encontra
algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime
democrático,  quais  sejam:  (I)  o  compromisso  ético  com  a
informação verossímil;  (II) a preservação dos chamados direitos
da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à
imagem,  à  privacidade  e  à  intimidade;  e  (III)  a  vedação  de
veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou
caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi).” 

Ainda ressalva: 
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“em princípio, não caracteriza hipótese de responsabilidade civil a
publicação  de  matéria  jornalística  que  narre  fatos  verídicos  ou
verossímeis,  embora  eivados  de  opiniões  severas,  irônicas  ou
impiedosas,  sobretudo quando se trate de figuras públicas  que
exerçam  atividades  tipicamente  estatais,  gerindo  interesses  da
coletividade, e a notícia e crítica referirem-se a fatos de interesse
geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa
noticiada.  Nessas  hipóteses, principalmente,  a  liberdade  de
expressão é prevalente, atraindo verdadeira excludente anímica,
a afastar o intuito doloso de ofender a honra da pessoa a que se
refere  a  reportagem.  Nesse  sentido,  precedentes  do  egrégio
Supremo Tribunal Federal: ADPF 130/DF, de relatoria do Ministro
CARLOS  BRITTO;  AgRg  no  AI  690.841/SP,  de  relatoria  do
Ministro CELSO DE MELLO.” (destaquei!)

E finaliza, arrematando: 

“A  análise  relativa  à  ocorrência  de  abuso  no  exercício  da
liberdade de expressão jornalística, a ensejar reparação civil por
dano moral a direitos da personalidade  depende do exame de
cada caso concreto, máxime quando atingida pessoa investida
de autoridade pública, pois,  em tese, sopesados os valores em
conflito,  mostra-se  recomendável  que  se  dê  prevalência  à
liberdade de informação e de crítica, como preço que se paga por
viver num Estado Democrático.” Grifei

Portanto, vislumbro que a liberdade de comunicação ou de imprensa não é

absoluta,  porque  os  direitos  da  personalidade  -  tais  como  a  privacidade,  a  honra,  a

imagem, dentre outros,  devem ser  observados de forma harmonizada com o vasto  e

necessário direito de informação.

Assim,  o  exercício  desse  direito  é  livre,  mas  não deve  e  nem pode ser

abusivo ou excessivo, devendo o jornalista priorizar notícias que interessem à sociedade

em geral, evitando falácias que denigrem os atributos pessoais do ser humano, sob a

censura imprescindível de responder pelos excessos cometidos:

Nesse sentido, o Código Civil Nacional vigente preconiza:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
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“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo,  excede manifestamente os limites impostos  pelo  seu
fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano
a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Resta patente que a liberdade de informar não pode, pois, colidir com os

direitos da personalidade, conforme decidiu o Egrégio Tribunal Cidadão: 

“RECURSO ESPECIAL  -  RESPONSABILIDADE CIVIL  -  DANO
MORAL  -  LEI  DE  IMPRENSA  -  ACÓRDÃO  -  OMISSÃO  -
AFRONTA AO ART. 535 DO CPC - INOCORRÊNCIA - ART. 49
DA  LEI  Nº  5.250/67  -  DIREITO  DE INFORMAÇÃO  -  ANIMUS
NARRANDO - EXCESSO NÃO CONFIGURADO - REEXAME DE
PROVA -  INADMISSIBILIDADE -  SÚMULA 07/STJ -  DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL  -  AUSÊNCIA  DE  SIMILITUDE  FÁTICA  -
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. A responsabilidade civil
decorrente de abusos perpetrados por meio da imprensa abrange
a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação
e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida
privada).  A atividade  jornalística  deve ser  livre  para  informar  a
sociedade  acerca  de  fatos  cotidianos  de  interesse  público,  em
observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de
Direito; contudo, o direito de informação não é absoluto, vedando-
se  a  divulgação  de  notícias  falaciosas,  que  exponham
indevidamente  a  intimidade  ou  acarretem  danos  à  honra  e  à
imagem dos indivíduos, em ofensa ao princípio constitucional da
dignidade  da  pessoa  humana.  5.  (...)”.  Recurso  Especial  não
conhecido.” (STJ: REsp. nº 719.592 - AL, 4ª Turma, rel. Ministro
Jorge Scartezzini, j. Em 12.12.2005.).

No entanto, apesar da exceção legal acima ventilada, cumpre ressaltar que,

no presente caso, não restou configurada a extrapolação do disposto no Artigo 5º,

inciso IV, da Constituição Federal, que assim se manifesta:

“é  livre  a  manifestação  do  pensamento,  sendo  vedado  o
anonimato.”

Pois  bem.  Analisando  detidamente  o  encarte  processual,  verifico  que  a

reportagem, tratada como ilícita, divulgou práticas criminosas, com base em informações
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extraídas de documentos oficiais, narrando fatos públicos e constantes em inquéritos e

denúncias policiais, de maneira que o programa jornalístico agiu com animus narrandi ou,

no  máximo,  com  animus  criticandi,  porém despido  de  qualquer  intenção  de  caluniar,

difamar, injuriar ou praticar algum dano à imagem e honra do demandante. 

Ademais, os atos praticados pela empresa promovida constituem exercício

regular de um direito, amparado na liberdade de opinião e de pensamento, pilar do Estado

Democrático  de  Direito,  conforme  consagram  a  Declaração  Universal  dos  Direitos

Humanos e a Constituição Federal do Brasil.

Outrossim,  para  propiciar  indenização,  o  abuso  deve  ser  amplamente

comprovado, sob o alerta de inexistir  o dano  perseguido.  Como é de geral  ciência,  o

prejuízo consiste no acontecimento que tem potencial suficiente para gerar o resultado

lesivo. Todavia, não basta o estado de potência, mas a efetiva concretização da lesão.

Enfim, o dano é essencial para resultar a responsabilidade pela indenização.

Sobre o tema ensina Caio Mário da Silva Pereira, em Responsabilidade civil,

5. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 37: 

“Logo  de  plano  ocorre  assentar  que  o  dano  é  elemento  ou
requisito  essencial  na  etiologia  da  responsabilidade  civil.  A
propósito,  dizem  os  irmãos  Mazeaud  que  entre  os  elementos
constitutivos da responsabilidade civil, o prejuízo é o que menos
suscita discussões, a tal ponto que a imensa maioria da doutrina
contenta-se em registrar a regra”. 

Neste  contexto,  quanto  à  liberdade  de  informação  jornalística,  afigura-se

oportuna a advertência que faz o constitucionalista José Afonso da Silva: 

“Exatamente porque a imprensa escrita, falada e televisada (como
impropriamente  se  diz)  constitui  poderoso  instrumento  de
formação da opinião pública (mormente com o desenvolvimento
das  máquinas  interplanetárias  destinadas  a  propiciar  a  ampla
transmissão  de  informações,  notícias,  idéias,  doutrinas  e  até
sensacionalismos)  é  que  se  adota  hoje  a  idéia  de  que  ela
desempenha uma função social  consistente,  em primeiro lugar,
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em  'exprimir  às  autoridades  constituídas  o  pensamento  e  a
vontade popular, colocando-se quase como um quarto poder, ao
lado do Legislativo, do Executivo e do jurisdicional', no dizer de
Foderaro. É que ela 'constitui uma defesa contra todo excesso de
poder e um forte controle sobre a atividade político-administrativa
e  sobre  não  poucas  manifestações  ou  abusos  de  relevante
importância para a coletividade'. Em segundo lugar, aquela função
consiste em assegurar a expansão da liberdade humana.” 
(Curso de Direito Constitucional Positivo, 9. ed., São Paulo,
Malheiros, 1994, p. 224).

Desta  feita,  a  empresa,  ora  apelada,  cumpriu  com  o  seu  propósito,

informando e divulgando fatos, funcionando como um veículo de disseminação da cultura

e  dos  acontecimentos,  e  fazendo  de  maneira  séria  e  precisa,  trazendo  ocorrências

verídicas e pautadas em provas ou investigações fidedignas, de forma que não poderá

ser punida com o pagamento de indenização à pessoa que sequer teve o seu nome

particularizado na notícia impugnada.

A  título  de  melhor  esclarecimento  dos  fatos,  transcrevo  passagem  da

sentença  (fls.  112/115),  prolatada  pelo  Juiz  de  primeiro  grau,  que  abordou  com

percuciência o âmago da lide posta em juízo, conforme se observa abaixo:

“ (...)Nesse contexto, entendo que não houve abuso da liberdade
de  imprensa,  já  que  o  promovido  noticiou  fatos  verídicos,
abstendo-se de emitir  juízo  de valor  depreciativo  em relação à
suplicante, não tendo, em momento algum, afirmado que o autor
teria participação nos crimes imputados à “guerra das famílias”,
mas, tão somente noticiando que famílias se digladiavam no alto
sertão com a prática de diversos homicídios, que ganhou grande
repercussão,  principalmente  pelo  nome  dado  às  operações
policiais  que apuraram esses crimes,  “laços de sangue”,  numa
alusão  aos  crimes  cometidos  entre  parentes  sanguíneos  e,
naquelas circunstâncias, estava em curso uma investigação para
apuração dos ilícitos cometidos, o que é absolutamente verídico,
procedendo a “cobertura” do episódio em termos compatíveis com
a repercussão social respectiva, sendo a matéria informada pelo
interesse público. 
(…)
Em  tal  conjuntura,  entendo  que  a  divulgação  das  matérias
jornalísticas em referência circunscreveu-se ao exercício regular
de um direito reconhecido (art. 188, inc. I, do CCB/02, exercitado
sob o manto da liberdade de imprensa (art. 220 da CF/1988), não
restando,  assim,  caracterizado  ato  ilícito  capaz  de  ensejar  o
acolhimento do pleito indenizatório.” (fls. 114/115)
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Pelo  que  é  extraído  dos  narrativos  descritos,  sobra  evidenciado  que  a

matéria veiculada se ateve a difundir informações oficiais de relevado interesse público,

como  bem  colocou  o  Magistrado  sentenciante,  restando  caracterizado  que,  in  casu,

inexistiu abuso da liberdade de imprensa ou qualquer excesso por parte da promovida.

Alguns julgados dos Tribunais Pátrios, contemplando a matéria em estudo,

reforçam tal entendimento, vejamos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  MATÉRIA
JORNALÍSTICA  ILUSTRADA  COM  FOTOGRAFIA  DA
RESIDÊNCIA DA AUTORA.  REPORTAGEM RELATIVA A UMA
OPERAÇÃO  POLICIAL  QUE  INVESTIGAVA  DESVIO  DE
DINHEIRO  PRATICADO  POR  FUNCIONÁRIOS  DA EMPRESA
COTRISA.  FATO  VERÍDICO.  RELEVANTE  INTERESSE
PÚBLICO.  DIVULGAÇÃO  PELA IMPRENSA.  LIBERDADE  NO
EXERCÍCIO  DO  DIREITO  À  INFORMAÇÃO.  ATO  ILÍCITO  E
ABUSO  DE  DIREITO  NÃO  CONFIGURADOS.  DIREITO  A
PRIVACIDADE.  LESÃO  NÃO  EVIDENCIADA.  AUSÊNCIA  DO
DEVER DE INDENIZAR.  Limitando-se a matéria jornalística a
noticiar fatos de interesse coletivo, conquanto ilustrada com
fotografia da residência da autora, agindo o veículo de mídia
com o exclusivo intuito de bem informar seus leitores sobre
fato verídico, não constitui ato ilícito nem implica abuso no
exercício do direito constitucional de informação. Reportagem
jornalística que não extrapola o caráter informativo quanto a fatos
de  interesse  público  que  justificam  ampla  divulgação,  pautada
pela  objetividade  e  "animus  narrandi",  não  dá  margem  ao
reconhecimento  de  ofensa  à  vida  privada.  A notícia  publicada
juntamente  com  fotografia  que  retrata  apenas  parcialmente  a
residência  onde cumprida a  diligência  policial  não extrapolou o
direito à liberdade de imprensa assegurado pela Carta Magna (art.
220).  Sentença  de  improcedência  da  ação  mantida  por  seus
próprios fundamentos. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº
70059272062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do... RS,
Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/11/2014). (TJ-RS
- AC: 70059272062 RS , Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de
Julgamento: 26/11/2014, Nona Câmara Cível, Data de Publicação:
Diário da Justiça do dia 28/11/2014) Grifei.

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL.  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  ATO  ILÍCITO.  DANO  MORAL
DECORRENTE  DE  NOTÍCIA  JORNALÍSTICA.  AUSÊNCIA  DE
INTENÇÃO  DE  DENEGRIR  A  IMAGEM  E  A  HONRA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DE  CONTRADIÇÃO  OMISSÃO  OU  OBSCURIDADE.
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PRETENSÃO QUE RESIDE NA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
APRECIADA E  DECIDIDA.  INVIABILIDADE.  CONHECIMENTO
DOS  EMBARGOS  PARA  FINS  DE  PREQUESTIONAMENTO.
ACÓRDÃO  EMBARGADO  MANTIDO  NA  INTEGRALIDADE.
VOTAÇÃO UNÂNIME. 1.O acórdão embargado bem declinou os
fundamentos  pelos  quais  não  acolheu  a  pretensão  do  ora
embargante, sobretudo porque a inexistência de ato ilícito não
pode respaldar a pretensão de indenização por dano moral.
2.Não verificada a existência de qualquer omissão, contradição,
ou  obscuridade,  mas  se  constando  a  intenção  em rediscutir  a
matéria  apreciada  e  decidida,  não  merecem  acolhimentos  os
embargos opostos. 3.Embargos conhecidos, apenas para fins de
prequestionamento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido.
Votação unânime.  (TJ-PE -  ED: 170117 PE 01701173,  Relator:
Francisco  Manoel  Tenorio  dos  Santos,  Data  de  Julgamento:
20/05/2010, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 104). Grifei.

AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIVULGAÇÃO
DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE DOS
AUTORES.  SUPOSTO  ESQUEMA  DE  TV  A  CABO.  MERA
DIVULGAÇÃO DE FATOS EMBASADOS EM AÇÃO POLICIAL.
ABUSO  DE  DIREITO  (LIBERDADE  DE  IMPRENSA)  NÃO
CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Divulgação de
matéria jornalística a respeito de prisão em flagrante sofrida pelos
autores/apelantes  por  suposto  esquema  de  "TV  a  cabo".  2.
Cerceamento  de  defesa.  Inocorrência.  Possibilidade  de
julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entender que
a  controvérsia  está  suficientemente  delimitada  nos  autos.  3.
Abuso de direito não configurado. Matéria que se limitou à mera
exposição  dos  fatos  ocorridos,  de  interesse  social.  Estrita
consonância  com a ação policial  registrada em boletim de
ocorrência. 4. Ausência de juízo de valor ou crítica. Exposição
dos fatos de maneira objetiva. Função jornalística observada. 5.
Eventual absolvição posterior que não torna inverídicos os dados
fornecidos. 6. Pedido de retirada da matéria que também não se
justifica,  sob  pena  de  violação  à  liberdade  de  imprensa.  7.
Apelação  dos  autores  não  provida.  (TJ-SP  -  APL:
412785620098260554  SP  0041278-56.2009.8.26.0554,  Relator:
Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 06/09/2012, 6ª Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2012). Grifei.

DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIVULGAÇÃO DE
SUPOSTO  SEQUESTRO  DE  MENOR  PELO  PAI.  FATOS
INVESTIGADOS  EM  INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTEÚDO
INFORMATIVO.  LIBERDADE  DE  IMPRENSA.  DIREITO  AO
ESQUECIMENTO.  DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA.
ENUNCIADO 531  DA VI  JORNADA DE DIREITO CIVIL.  I  -  É
IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS,  TENDO  EM  VISTA  QUE  O  CONTEÚDO  DAS
NOTÍCIAS  JORNALÍSTICAS,  ESSENCIALMENTE
INFORMATIVAS  SOBRE  TEMA  DE  INTERESSE  PÚBLICO  -
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SUPOSTO SEQUESTRO DE MENOR PELO PAI -, NÃO VIOLOU
OS  DIREITOS  DA  PERSONALIDADE  DO  AUTOR,
CONSIDERADA  A  LIBERDADE  DE  IMPRENSA,  QUE  É
GARANTIA  CONSTITUCIONAL,  PRÓPRIA  DO  ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO. ARTS. 1º E 220, § 1º, DA CF. II -
CONSOANTE O ENUNCIADO 531 DA VI JORNADA DE DIREITO
CIVIL:  "A TUTELA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NA
SOCIEDADE  DE  INFORMAÇÃO  INCLUI  O  DIREITO  AO
ESQUECIMENTO."  PROCEDENTE  PEDIDO  PARA RETIRADA
DA NOTÍCIA NO SITE. III - OS FATOS FORAM NOTICIADOS EM
26/02/07,  MAS  AINDA  PODIAM  SER  LIDOS  NO  SITE  EM
25/11/10, MAIS DE TRÊS ANOS DEPOIS, EMBORA O AUTOR,
EM 20/10/08, TENHA SIDO ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO QUE
LHE FOI FEITA. IV - A NOTÍCIA DADA PELA RÉ NÃO TRATA DE
FATOS HISTÓRICOS, CUJA VEICULAÇÃO AINDA NOS DIAS DE
HOJE  TERIA  ALGUM  INTERESSE  PÚBLICO.  EM  OUTRAS
PALAVRAS,  OS  FATOS  NOTICIADOS  PELA  RÉ  NÃO  SÃO
EXCEPCIONADOS  PELO  DIREITO  À  MEMÓRIA  OU  À
VERDADE  HISTÓRICA,  DEVENDO,  PORTANTO,  SER
RETIRADOS. V - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-
DF  -  APC:  20100112151953  DF  0068774-64.2010.8.07.0001,
Relator:  VERA ANDRIGHI,  Data de Julgamento:  19/03/2014,  6ª
Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/04/2014 .
Pág.: 464)

Com  efeito,  é  plenamente  identificado  que,  na  hipótese  em  debate,  a

reportagem jornalística não extrapolou o caráter informativo quanto a fatos de interesse

público que justificam a ampla divulgação, pautada pela objetividade e animus narrandi,

não dando margem ao reconhecimento de ofensa à honra ou à imagem do apelante. 

Por todo o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO

interposto pelo autor para manter irretocável a decisão de 1º grau.

É o como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR
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