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ACÓRDÃO

DIREITO  CIVIL. REPARATÓRIA  DE  DANOS
MORAIS.  SENTENÇA  PELA  PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO  CÍVEL.  RECURSO  DA PARTE  RÉ.
AGRAVO  RETIDO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  523,
PARÁGRAFO  1º,  DO  C.P.C.  NÃO
CONHECIMENTO  POR  AUSÊNCIA  DE
REQUERIMENTO  EXPRESSO  NO  RECURSO.
APRESENTAÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO
(AUTÔNOMO)  E  RECURSO  ADESIVO.
PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.
INADMISSIBILIDADE.  PREJUDICIAL  DE
MÉRITO.  PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
MÉRITO. DANO  MORAL  DECORRENTE  DE
NOTÍCIA INVERÍDICA PUBLICADA EM JORNAL
DE  GRANDE  CIRCULAÇÃO.  DEVER  DE
VERACIDADE.  INOBSERVÂNCIA.
COMPROVAÇÃO  DE  MÁ-FÉ.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STF E
DO  STJ.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
RECURSO DA PARTE AUTORA.  MAJORAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE
OBSERVADOS.  JUROS  MORATÓRIOS.  TERMO
INICIAL.  SÚMULA  54  DO  STJ.
DESPROVIMENTO  DO  APELO  DO
DEMANDADO  E  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO DA PARTE AUTORA.

-  Verificando que a apelante não reiterou em suas
razões recursais o pedido de apreciação do agravo



retido,  o  que  impõe  o  não  conhecimento  do
mesmo, conforme dispõe o art. 523, § 1° do CPC.

-  A jurisprudência  do  STJ é  firme no sentido  de
que, em virtude da preclusão consumativa, não é
cabível a interposição de recurso adesivo quando
a  parte  já  tenha  manifestado  recurso  autônomo,
ainda que este não seja conhecido.

- A alegada prescrição suscitada pela apelante não
merece  acolhida,  posto  que  o  entendimento
jurisprudencial firmou-se no sentido de que, em se
tratando de ação de indenização de danos morais
decorrentes da imputação da prática de crime, o
termo inicial do prazo de prescrição previsto no art.
206, § 3º, V do Código Civil  somente se inicia a
contar da data do trânsito em julgado da sentença
definitiva prolatada na esfera penal. In casu, como
a  conduta  ilícita  atribuída  ao  promovido  restou
demonstrada tão somente com o término da ação
penal que absolveu o suposto autor do crime que
lhe  imputara,  só  a  partir  de  então  é  que  deve
começar a fluir o prazo prescricional.

- “O Tribunal Pleno, na ADPF 130, rel. Min. Carlos
Britto, DJe de 06-11-2009, decidiu que não afronta
a liberdade de imprensa ou a livre manifestação do
pensamento a responsabilização civil de jornalistas
ou  de  veículos  de  imprensa  por  danos  morais
decorrentes  de  matérias  jornalísticas”.  (STF.  RE
571151  AgR,  Relator(a):  Min.  TEORI  ZAVASCKI,
Segunda  Turma,  julgado  em  25/06/2013,
ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-158  DIVULG  13-
08-2013 PUBLIC 14-08-2013).

-  Conforme  o  STJ,  “o direito  à  informação  não
elimina  as  garantias  individuais,  porém  encontra
nelas os seus limites, devendo atentar ao dever de
veracidade, ao qual estão vinculados os órgãos de
imprensa,  pois  a falsidade dos dados divulgados
manipula em vez de formar a opinião pública, bem
como  ao  interesse  público,  pois  nem  toda
informação verdadeira é relevante para o convívio
em sociedade”,  “não se exigindo, contudo, prova
inequívoca da má-fé  da publicação”.  (STJ.  REsp
1414004/DF e REsp 1374177/GO).



-  “O veículo  de  comunicação exime-se  de  culpa
quando  busca  fontes  fidedignas,  quando  exerce
atividade  investigativa,  ouve  as  diversas  partes
interessadas  e  afasta  quaisquer  dúvidas  sérias
quanto à veracidade do que divulgará”. (STJ. REsp
1269841/SP,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe
25/10/2013).

- “A fixação dos valores referentes a danos morais
cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta
de apreciação de critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade compatíveis com a extensão do
dano causado, razão pela qual  é insuscetível  de
revisão  em sede  de  recurso  especial,  a  teor  da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça”. (STJ.
AgRg  no  AREsp  453.142/RJ,  Rel.  Ministro  OG
FERNANDES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
20/03/2014, DJe 04/04/2014).

- Em casos de responsabilidade extracontratual, os
juros de mora fluem a partir do evento danoso, a
teor da Súmula nº 54 do STJ.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à
unanimidade de votos,  em não conhecer do agravo retido e do recurso
adesivo, rejeitar a prejudicial  de mérito e negar provimento ao apelo do
demandado e dar provimento parcial ao apelo da parte autora, nos termos
do voto do relator e da certidão de julgamento de fl. 790.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por LUIZ FÁBIO
GOMES e JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA em face de sentença
proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos de
“AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”.

Na origem, a parte autora argumentou ter sofrido abalo de
ordem  moral  em  razão  de  matéria  jornalística  veiculada  pela  empresa
demandada que lhe imputou inveridicamente ter confessado a autoria de
crime de homicídio.

Argumentou,  ainda,  que o Ministério Público utilizou-se da
notícia  inverídica  para  fundamentar  a  denúncia  de  prática  de  homicídio
previsto no art. 121, § 2º, do CP.



Aduz,  ao  final,  que  seu  sofrimento  somente  veio  a  ser
minorado  dezesseis  anos  depois,  quando  fora  absolvido  do  crime  pelo
Tribunal do Júri da Capital, razão porque pede a condenação da promovida
em danos morais.

Juntou documentos (fls. 13/630).

Devidamente  citada,  a  promovida  apresentou  contestação
(fls. 635/657), arguindo, preliminarmente, a prescrição e, no mérito, afirmou
que  em  nenhum  momento  a  matéria  extrapolou  os  limites  da  lei  de
imprensa, visto que apenas se pautou numa conduta comum do jornalismo
informativo, baseado no interesse público, não havendo dolo de denegrir a
imagem  da  requerente.  Postulou,  ao  final,  a  improcedência  do  pedido
inicial. 

Impugnação à contestação (fls. 658/665).

Agravo retido (fls. 677/679).

Conciliação frustrada (fl. 684).

Audiência de instrução (fl. 691).

Conclusos, o juízo sentenciante afastou a preliminar agitada
e,  no  mérito,  julgou  procedente  a  ação  (fls.  692/700),  condenando  a
demandada no  pagamento  de  R$ 10.000,00  (dez  mil  reais),  à  título  de
danos morais, corrigidos desde a citação, além de verba honorária de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

A parte  autora  requereu  a  majoração  da  indenização  por
danos morais, bem assim que os juros de mora fossem fixados desde o
evento danoso. Pugnou pelo provimento do recurso (fls. 702/710).

Contrarrazões  pelo  desprovimento  do  apelo  do  autor  (fls.
719/728).

Recurso  adesivo  interposto  pela  parte  demandada  (fls.
729/737).

A  ré,  por  seu  turno,  em  seu  apelo,  sustentou,
preliminarmente, prescrição e, no mérito, discorreu, primeiramente, sobre a
inexistência de dever de indenizar,  tendo,  ainda,  impugnado o montante
arbitrado a título de indenização por danos materiais. Alegou, ainda, a não-
configuração de danos morais; sucessivamente, requereu a minoração do
“quantum” indenizatório.  Assim, pugnou pelo provimento do recurso a fim
de ser julgada totalmente improcedente a ação (fls. 740/758).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo da demandada
(fls. 763/774).

A Procuradoria  de  Justiça  se  manifestou  pela  rejeição  da
prejudicial de mérito, bem como pelo desprovimento do apelo da empresa
demandada e provimento do apelo da autora  (fls. 779/783).



É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

Conheço  do  recurso,  atendidos  os  seus  requisitos  de
admissibilidade. 

DO AGRAVO RETIDO

Consoante  se  infere  dos  autos,  inconformada,  a  parte
demandada  interpôs  o  recurso  de  apelação  às  fls.  740/758  onde  não
requereu o conhecimento do agravo de retido anteriormente manejado. 

Assim,  verificando  que  a  apelante  não  reiterou  em  suas
razões recursais o pedido de apreciação do agravo retido, o que impõe o
não conhecimento do mesmo, conforme dispõe o art. 523, § 1° do CPC.
Dessa forma, é o caso de não conhecimento do Agravo Retido.

DO RECURSO ADESIVO

No mesmo norte, vejo que o recurso adesivo de fls. 729/738
não pode ser conhecido.

Com efeito,  tendo o réu apresentado recurso de apelação
(fls.  740/758)  em  10/02/2014,  operou-se  a  preclusão  consumativa,  não
sendo admissível o manejo do recurso adesivo interposto posteriormente
em 21/05/2014.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do STJ. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL ADESIVO DO MUNICÍPIO DO RIO
DE JANEIRO.PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
APRESENTAÇÃO  DE  RECURSO  ESPECIAL
(AUTÔNOMO)  E  RECURSO  ESPECIAL  ADESIVO.
PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.1.  O  Município  do  Rio  de
Janeiro  apresentou  recurso  especial  em face  do  acórdão
recorrido, cujo processamento foi indeferido pela decisão de
fl. 754, "em razão de intempestividade". Posteriormente, em
facedo  mesmo  acórdão,  o  Município  do  Rio  de  Janeiro
apresentou recurso especial adesivo. 2. A orientação desta
Corte  é  firme  no  sentido  de  que,  em  virtude  da
preclusão consumativa, não é cabível a interposição de
recurso adesivo  quando a  parte  já  tenha manifestado
recurso autônomo, ainda que este não seja conhecido.
[...].  (STJ  -  REsp:  1197761  RJ  2010/0109332-7,  Relator:
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  Data  de  Julgamento:
20/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe 27/06/2012)

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.

A alegada prescrição suscitada pela  apelante não merece
acolhida.



Com efeito, não se controverte sobre a aplicação à espécie
da regra do art.  206, § 3º, inc.  V, do Código Civil de 2002, a qual prevê o
prazo de três anos para o lesado propor ação civil de reparação de danos. 

Tendo o ato imputado ao réu nesta ação de natureza cível
ensejado também a instauração de processo criminal contra o ora autor, o
lapso prescricional  somente tem início depois do trânsito em julgado da
sentença penal absolutória, o que ocorreu em 13/10/2009. 

Assim,  proposta  esta  ação  reparatória  de  danos  em
08.09.2011, não se implementou o prazo trienal de prescrição aplicável ao
caso.

Esse entendimento encontra amparo na tranqüila e reiterada
jurisprudência do egrégio STJ, como se colhe dos julgados cujas ementas
vão adiante reproduzidas:  

CIVIL  E  PROCESSUAL.  DEMANDA  REPARATÓRIA.
ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO.  FATO  CRIMINOSO.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS.  200 C/C  935 DO  CC. PRAZO. CONTAGEM. ART.
206, § 3º, DO CC. 1. Tratando-se de ato que enseja, além
da  reparação  civil,  procedimento  criminal,  o  lapso
prescricional  começa  a  fluir  a  partir  do  trânsito  em
julgado da sentença definitiva penal. 2. A sentença penal
condenatória  transitou  em  julgado  em  2006.  A demanda
reparatória fora proposta em 2008. Portanto, não há como
vislumbrar qualquer afronta ao prazo prescricional do § 3º,
V,  do  art.  206,  do  Código  de  Processo  Civil.  3.  Agravo
regimental  a  que se NEGA PROVIMENTO. (AgRg no Ag
1300492/RJ,  Rel.  Ministro  VASCO  DELLA  GIUSTINA
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/RS),
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010); 

RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU  OBSCURIDADE.  NÃO
OCORRÊNCIA.  PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA.
SÚMULA  282/STF.  DANO  MORAL  DECORRENTE  DE
NOTÍCIA-CRIME  ARQUIVADA  POR  MANIFESTA
ATIPICIDADE.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
PRESCRIÇÃO.  TERMO  INICIAL.  DATA DA SENTENÇA
PENAL ABSOLUTÓRIA. 1. Ausentes os vícios do art. 535
do  CPC,  rejeitam-se  os  embargos  de  declaração.  2.  A
ausência  de  decisão  acerca  dos  dispositivos  legais
indicados como violados impede o conhecimento do recurso
especial. 3. A interposição de recurso especial não é cabível
quando  ocorre  violação  de  súmula,  de  dispositivo
constitucional  ou  de  qualquer  ato  normativo  que  não  se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
art.  105,  III,  a  da CF/88.  4.  A responsabilização civil  dos
autores  de  notícia-crime  depende  da  demonstração  de
atuação abusiva, seja em razão do exercício temerário ou

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10717064/artigo-206-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984001/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10721221/artigo-206-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10716650/par%C3%A1grafo-3-artigo-206-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10717064/artigo-206-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677229/artigo-935-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10717725/artigo-200-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10716457/inciso-v-do-par%C3%A1grafo-3-do-artigo-206-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10716650/par%C3%A1grafo-3-artigo-206-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002


de má-fé. 5. Desse modo, a pretensão de compensação
de danos morais tem estrita relação de dependência em
relação ao fato apurado perante o juízo criminal, razão
porque  são  aplicáveis  analogicamente  as  regras
relativas  à  ação  civil  ex  delicto,  inclusive  quanto  ao
prazo  prescricional  (art.  200  do  CC/02).  6.  Recurso
especial  parcialmente  conhecido  e,  nesta  parte,  provido.
(STJ - REsp: 1309015 SP 2012/0025083-4, Relator: Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/12/2013, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014)

DO MÉRITO.

Do aparente conflito entre a liberdade de expressão e a
proteção aos direitos de personalidade

O caso  dos  autos  versa  acerca  da  responsabilização  por
dano moral  provocado à imagem de pessoa através da imprensa,  onde
supostamente se veiculou informação inverídica, configurando o aparente
conflito  entre  a  liberdade  de  expressão  e  a  proteção constitucional  aos
direitos de personalidade.

A  liberdade  de  expressão,  na  lição  de  Gilmar  Ferreira
Mendes et al., constitui-se em:

[…]  um  dos  mais  relevantes  e  preciosos  direitos
fundamentais,  correspondendo  a  uma  das  mais  antigas
reivindicações  dos  homens  de  todos  os  tempos.  A
Constituição  cogita  da  liberdade  de  expressão  de  modo
direto  no  art.  5º,  IV,  ao  dizer  “livre  a  manifestação  do
pensamento,  sendo  vedado  o  anonimato”,  bem  como no
inciso XIV do mesmo artigo, em que “é assegurado a todos
o  acesso  à  informação  e  resguardado  o  sigilo  da  fonte,
quando necessário ao exercício profissional”, e também no
art.  220,  quando  dispõe  que  “a  manifestação  do
pensamento,  a  criação,  a  expressão e  a  informação,  sob
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer
restrição,  observado  o  disposto  nesta  Constituição”  (in
Curso de Direito Constitucional, Saraiva, 2012).

Apesar da relevante função para a democracia brasileira, a
liberdade de informar encontra limites nos demais direitos fundamentais do
cidadão  constitucionalmente  previstos,  especialmente  nos  direitos  de
personalidade. 

Para  o  autor,  o  conflito  será  resolvido  por  meio  da
ponderação entre os  direitos  fundamentais  e o atendimento à  dignidade
humana. Assim afirma:

Embora  o  texto  constitucional  brasileiro  não  tenha
privilegiado especificamente determinado direito, na fixação
das cláusulas pétreas (CF, art. 60, § 4º), não há dúvida de
que, também entre nós, os valores vinculados ao princípio



da dignidade da pessoa humana assumem peculiar relevo
(CF, art. 1º, III).

Assim, devem ser levados em conta, em eventual juízo de
ponderação,  os  valores  que  constituem  inequívoca
expressão  desse  princípio  (inviolabilidade  de  pessoa
humana,  respeito  à  sua  integridade  física  e  moral,
inviolabilidade do direito de imagem e da intimidade).

Nesse contexto, a liberdade de imprensa encontra limitação
quando seu exercício viola a dignidade da pessoa humana, na medida em
que extrapola o simples dever de informar e de criticar, em desrespeito à
imagem, à intimidade e à honra das pessoas. 

O STF, quando do julgamento da ADPF 130, entendeu não
ser incompatível a responsabilização civil por danos morais decorrente de
atividade jornalística:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL,  CIVIL  E
CONSTITUCIONAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  93,
IX,  DA  CF.  OMISSÃO  NÃO  CONFIGURADA.  DANO
MORAL.  MATÉRIA  JORNALÍSTICA.  ANÁLISE  DOS
PRESSUPOSTOS  FÁTICOS  DA  RESPONSABILIDADE
CIVIL.  REEXAME  DE  FATOS  E  DE  PROVAS.  SÚMULA
279/STF.  VIOLAÇÃO  AOS  ARTS.  5º,  XXXV,  DA  CF.
OFENSA  À  LIBERDADE  DE  IMPRENSA  E  DE  LIVRE
MANIFESTAÇÃO  DO  PENSAMENTO.  INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTE  DO  TRIBUNAL  PLENO.  1.  O  Tribunal
Pleno, na ADPF 130, rel. Min. Carlos Britto, DJe de 06-11-
2009, decidiu que não afronta a liberdade de imprensa
ou  a  livre  manifestação  do  pensamento  a
responsabilização civil de jornalistas ou de veículos de
imprensa  por  danos  morais  decorrentes  de  matérias
jornalísticas. 2.  É  inviável,  em  recurso  extraordinário,  o
exame  dos  pressupostos  fáticos  para  a  configuração  do
dano moral indenizável, a teor do óbice da Súmula 279/STF
(Para  simples  reexame  de  prova  não  cabe  recurso
extraordinário).  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento. (STF. RE 571151 AgR, Relator(a):  Min. TEORI
ZAVASCKI,  Segunda  Turma,  julgado  em  25/06/2013,
ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-158  DIVULG  13-08-2013
PUBLIC 14-08-2013). [Em destaque].

2. Inadmissível,  em recurso extraordinário, o reexame dos
fatos  e  das  provas  dos  autos.  Incidência  da  Súmula  nº
279/STF. 3. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF
nº 130-DF, Relator o Ministro Ayres Britto, reconheceu que a
Lei nº 5.250/67 (Lei de Imprensa) não foi recepcionada pela
Constituição  Federal  de  1988.  Entretanto,  consignou  ser
possível,  em  vista  do  vigente  texto  constitucional,  a
responsabilização, nas esferas penal, civil e administrativa,
daquele  que,  ao  veicular  matéria  jornalística,  abusar  da
liberdade de imprensa, sem que referida sanção, aplicada a
posteriori,  configure  censura.  (STF.  ARE  685495  AgR,
Relator(a):  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Primeira  Turma,  julgado



em  16/04/2013,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-148
DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

De  acordo  com  a  doutrina,  a  verdade é  incluída  como
limitador  da  liberdade  de  imprensa  e,  nesse  sentido,  leciona  Gilmar
Mendes:

A  publicação,  pelos  meios  de  comunicação,  de  fato
prejudicial  a outrem pode gerar direito de indenização por
danos sofridos, mas a prova da verdade pode constituir fator
excludente  de  responsabilidade,  a  ser  ponderada  com
pretensões de privacidade e intimidade. 

O  requisito  da  verdade  deve  ser  compreendido  como
exigência  de  que  a  narrativa  do  que  se  apresenta  como
verdade fatual seja a conclusão de um atento processo de
busca de reconstrução da realidade. Traduz-se, pois,  num
dever  de  cautela  imposto  ao  comunicador33.  O  jornalista
não merecerá censura se buscou noticiar, diligentemente, os
fatos por ele diretamente percebidos ou a ele narrados, com
a aparência de verdadeiro, dadas as circunstâncias.

A jurisprudência do STJ tem idêntico posicionamento:

DIREITO  CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  MATÉRIA
JORNALÍSTICA. CONTEÚDO OFENSIVO. LIBERDADE DE
IMPRENSA.  LIMITES.  DISPOSTIVOS  LEGAIS
ANALISADOS: 5º E 220 DA CF/88 E 186 E 927 DO CC/02.
[...]
3.  O  direito  à  informação  não  elimina  as  garantias
individuais, porém encontra nelas os seus limites, devendo
atentar ao dever de veracidade, ao qual estão vinculados os
órgãos de imprensa, pois a falsidade dos dados divulgados
manipula em vez de formar a opinião pública, bem como ao
interesse público,  pois  nem toda informação verdadeira  é
relevante para o convívio em sociedade.
4. O veículo de comunicação somente se exime de culpa
quando  buscar  fontes  fidedignas,  exercendo  atividade
investigativa,  ouvindo  as  diversas  partes  interessadas  e
afastando  quaisquer  dúvidas  sérias  quanto  à
verossimilhança do que divulgará.  [...]
(STJ. REsp 1414004/DF, Rel.  Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  18/02/2014,  DJe
06/03/2014).

O direito à informação não elimina as garantias individuais,
porém encontra nelas os seus limites, devendo atentar ao
dever de veracidade. Tal dever, ao qual estão vinculados os
órgãos  de  imprensa  não  deve  consubstanciar-se  dogma
absoluto,  ou  condição  peremptoriamente  necessária  à
liberdade de imprensa, mas um compromisso ético com a
informação verossímil, o que pode, eventualmente, abarcar
informações  não  totalmente  precisas.  Não  se  exigindo,
contudo,  prova inequívoca da  má-fé  da publicação.  (STJ.
REsp 1374177/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 28/10/2013)



Resta evidente que a atividade jornalística deve, no exercício
de seu importante mister, preocupar-se com a veracidade das informações
veiculadas  e  com o  impacto  que  estas  terão  sobre  a  imagem,  mesmo
póstuma, da pessoa.

No caso sob análise, o apelante/demandado fez publicar em
seu jornal impresso de ampla circulação Estadual (fl. 64), que o promovente
teria  confessado  a  autoria  do  crime  de  homicídio  que  vitimou  o  menor
Roberto, bem como que o mesmo era integrante de facção criminosa.

Ocorre que tal ilação não teve amparo no Inquérito Policial,
vez  que,  conforme  relatório  do  Delegado  da  9ª  Delegacia  Distrital
responsável pelo caso (fls. 38/39), o promovente em momento algum teria
confessado a autoria do crime que lhe fora imputado ou a sua participação
em facção criminosa, circunstância que não configura o animus narrandi, o
que afasta o alegado exercício regular do direito de informação.

De mais disso, a citada notícia inverídica fora utilizada pelo
Ministério  Público  como  fundamento  da  acusação,  para  inculpar  o
promovente pela autoria de um crime grave (homicídio) (fls. 22/23). Veja-se:

“Preso pela polícia, nega tudo, no entanto em folhas 40
do Inquérito, em jornal, este confirma o fato e confessa
que ia matar o indivíduo Luciano, mas, como Roberto
estava junto,  este  foi  baleado com 2 tiros nas costas
onde veio a falecer”.

E, ainda, o representante do Ministério Público (fls. 95/96)
afirmou  que:  […]  diz  publicamente  em  jornais,  folha  40,  Correio  da
Paraíba, que havia uma antiga rixa entre ele e o menor de nome Luciano,
e, ao se encontrarem trocaram tiros, culminando com a morte do menor
ROBERTO DIAS DE ANDRADE. [...]

Assim,  inobstante  a  gravidade  do  fato,  a  empresa  ré
permaneceu silente durante mais de 16 (dezesseis) anos, quando deveria
ter diligenciado em busca da verdade.  

A respeito,  leciona Paulo José da Costa Júnior, citado por
Gilmar Mendes:

No Brasil, Paulo José da Costa Júnior também não se basta
com  a  mera  verossimilhança  como  fator  de  correção  de
conduta sob o pálio da liberdade de imprensa.  A seu ver,
“degradar-se a verdade à verossimilhança significa conferir à
imprensa  uma  imunidade  sem  limites  e  admitir
graciosamente uma causa de justificação”. O erro pode ser
tolerado, mas desde que “o jornalista se tenha valido de uma
fonte de informação válida e reconhecida, caso não tenha
tido conhecimento direto do fato”.

A  empresa  jornalística  somente  se  eximirá  da
responsabilidade civil caso comprove ter se utilizado de todos os meios de
apuração da verdade, conforme orienta o STJ:

O veículo de comunicação exime-se de culpa quando busca
fontes  fidedignas,  quando  exerce  atividade  investigativa,



ouve  as  diversas  partes  interessadas  e  afasta  quaisquer
dúvidas sérias quanto à veracidade do que divulgará. (REsp
1269841/SP,  Rel.  Ministra  NANCY ANDRIGHI,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013).

Ausentes,  no  caderno  processual,  as  referidas  provas,
concluo que houve ofensa à imagem do  de cujus, devendo ser reparada,
vez que o autor foi absolvido do crime que lhe fora imputado, cuja prática
sempre negou, ao contrário do que noticiou a matéria jornalística.

Da fixação do quantum indenizatório

Nos termos dos precedentes desta corte,  o  ressarcimento
deverá ser fixado de acordo com a extensão do dano. No caso de bem
jurídico protegido é imaterial, necessário observar o disposto no art. 953 do
CC/02:

Art.  953.  A indenização  por  injúria,  difamação  ou  calúnia
consistirá  na  reparação  do  dano  que  delas  resulte  ao
ofendido.

Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo
material,  caberá  ao juiz  fixar,  equitativamente,  o  valor  da
indenização, na conformidade das circunstâncias do caso.

Pela dicção legal,  a fixação do  quantum indenizatório será
proporcional e razoável, sob pena de representar enriquecimento ilícito do
beneficiário. Orienta o STJ:

2. A fixação dos valores referentes a danos morais cabe às
instâncias ordinárias, uma vez que resulta de apreciação de
critérios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade
compatíveis com a extensão do dano causado, razão pela
qual é insuscetível de revisão em sede de recurso especial,
a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. (AgRg
no  AREsp  453.142/RJ,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  20/03/2014,  DJe
04/04/2014).

Do caderno processual, não vislumbro maiores motivos para
majoração do quantum fixado pelo juízo  a quo em R$ 10.000,00 (Dez mil
reais),  vez  que  o  aludido  valor  guardou  a  devida  proporcionalidade  e
razoabilidade,  máxime  porque  quando  da  atualização  do  aludido  valor,
resultará em quantia compatível com a extensão do dano causado. 

DOS  JUROS  MORATÓRIOS.  DANO  MORAL.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. SÚMULA
54 DO STJ.

Os  juros  moratórios  são  os  rendimentos  do  capital  que
encontra regramento no  Código Civil, entre os quais convém destacar no
interesse da análise de sua incidência: 

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida,
no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor .

Parágrafo único.  Não havendo termo, a mora se constitui
mediante interpelação judicial ou extrajudicial. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02


Art.  398.  Nas  obrigações  provenientes  de  ato  ilícito,
considera-se o devedor em mora, desde que o praticou. 

Art.  407.  Ainda que se não alegue prejuízo,  é obrigado o
devedor  aos  juros  da  mora  que  se  contarão  assim  às
dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza,
uma  vez  que  lhes  esteja  fixado  o  valor  pecuniário  por
sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes. 

Nesse cenário, tenho que o termo inicial para a fixação dos
juros  de  mora  dever  ser  do  evento  danoso,  por  se  tratar  de
responsabilidade extracontratual,  ao contrário do que ficou decidido pelo
juízo a quo. 

Com  efeito,  no  âmbito  do  e.  STJ  consolidou-se  o
entendimento  de  aplicação  da  Súmula  n.  54,  como  orientam  recentes
precedentes: 

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  EXTRACONTRATUAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  PRISÃO ILEGAL.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.  DATA DO EVENTO
DANOSO. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR 54/STJ.
ART. 1º-F DA LEI  9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI  11.960/09. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS
EM  CURSO.  PRECEDENTE  DA  CORTE  ESPECIAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 

1.  "Os  juros  moratórios,  tratando-se  de
responsabilidade extracontratual, incidem desde a data
do evento danoso, na forma da Súmula 54/STJ" (AgRg
no  AREsp  271.325/MA,  Primeira  Turma,  Rel.
Min.NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3/4/13). 

(...) 

(RESp 1.205.946/SP,  Rel.  Min.  BENEDITO GONÇALVES,
DJe 2/2/12) 3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg  no  AREsp  263.768/MS,  Rel.  Ministro  ARNALDO
ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
05/11/2013, DJe 13/11/2013) Grifei 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DETENTO  VÍTIMA  DE
HOMICÍDIO  PRATICADO  NO  INTERIOR  DE
PENITENCIÁRIA.  INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.  DATA DO EVENTO
DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 

(...) 

2.  A jurisprudência  do Superior  Tribunal  de Justiça é
uníssona  quanto  aos  juros  moratórios,  os  quais,
tratando-se de responsabilidade extracontratual - como
na espécie -, incidem desde a data do evento danoso,
na forma da Súmula 54/STJ. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/817807/lei-11960-09
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103468/lei-9494-97


(AgRg  no  REsp  1376018/PR,  Rel.  Ministro  OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013,
DJe 11/11/2013) Grifei 

DISPOSITIVO

Diante do exposto,  NÃO CONHEÇO do agravo retido e do
recurso adesivo, bem como REJEITO a prejudicial de mérito, ao passo que
NEGO  PROVIMENTO ao  apelo  do  demandado  e  DOU  PROVIMENTO
PARCIAL ao apelo  da parte  autora tão somente para fixar  como termo
inicial dos juros de mora a data do evento danoso, nos termos da Súmula
nº 54 do STJ. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão a  Exm. Sr.  Saulo Henriques de Sá e
Benevides. Participaram do julgamento o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz
(relator), a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, e o Exmo Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Alcides  Orlando  de  Moura
Jansen, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator


