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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000877-76.2012.815.0631
ORIGEM: Juízo da Vara Única da Comarca de Juazeirinho
RELATOR: Juiz Tercio Chaves de Moura, convocado para 
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: João Batista Sales Norberto 
ADVOGADO: Marcos Antonio Inacio da Silva 
APELADO: Fenelon Medeiros Filho
ADVOGADA: Cícera Patrícia Gambarra Dantas 

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA  POR  DANOS
MORAIS.  OFENSAS  VEICULADAS  EM  PROGRAMA  DE  RÁDIO.
RECONHECIMENTO PELO JUIZ A QUO  DE QUE A REPUTAÇÃO
E INTIMIDADE DO AUTOR FORAM MACULADAS. CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. INSURGÊNCIA DO AUTOR
EM RELAÇÃO QUANTUM REPARATÓRIO, FIXADO EM PATAMAR
IRRISÓRIO,  CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES  DO CASO
CONCRETO.  MAJORAÇÃO  DO  VALOR  INDENIZATÓRIO.
CABIMENTO.  MODIFICAÇÃO  DA  SENTENÇA.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
REFORMA NESSE TÓPICO. PROVIMENTO.

1. Para a fixação do valor devido a título de reparação moral, o
magistrado deve se guiar pelo binômio compensação/punição.
O valor tende a refletir  uma satisfação pela dor sofrida, mas
não um lucro  fácil  a  parte  lesada.  Por  outro  lado,  deve ter
envergadura  para  servir  de  punição  ao  causador  do  dano,
sobretudo  como  fator  de  desestímulo  a  novas  condutas  do
gênero,  tomando-se  como  base  a  capacidade  financeira  do
ofensor.

2. Nos  termos  da  jurisprudência  da  Corte  Cidadã,  o  valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização
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por danos morais pode ser revisto tão-somente nas hipóteses
em  que  a  condenação  revelar-se  irrisória  ou  exorbitante,
distanciando-se  dos  padrões  de  razoabilidade,  o  que  se
evidencia no presente caso.

3. In  casu,  apenas  o autor  foi  vencedor,  devendo  a  parte
adversa responder,  por  inteiro,  pelas  despesas e honorários,
nos termos do art. 20, caput, do CPC/1973, diploma processual
aplicável ao caso dos autos, nesse tocante.1

4. Provimento do recurso.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  dar
provimento à apelação. 

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  JOÃO  BASTISTA
SALES NORBERTO contra sentença (f. 163/164v) do Juízo da Vara Única
da Comarca de Juazeirinho, nos autos da Ação de Indenização por Danos
Morais  e Materiais  ajuizada contra  FENELON MEDEIROS FILHO, a qual
julgou  parcialmente  procedente  a  pretensão  inicial,  nos  seguintes
termos:

“condenar o promovido a indenizar ao promovente, no valor de R$
2.000,00 (dois mil  reais), a título de danos morais, com base nos
arts.  186  e  953,  ambos  do  Código  Civil  em  vigor,  corrigido
monetariamente  pelo  INPC,  a  partir  da  data  da  prolação  desta
sentença (Súmula 362 do STJ), e com juros de mora de 1% ao mês,
incidentes a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”. 

Na  apelação,  o autor postula, exclusivamente, a majoração
do quantum indenizatório, alegando que o juiz não considerou a gravidade
da conduta, nem a capacidade econômica das partes, posto que o valor
arbitrado (R$ 2.000,00) corresponde à apenas 0,52% do patrimônio do
réu (f. 166/175).

Não foram ofertadas contrarrazões (certidão - f. 180).

A Procuradoria de Justiça não opinou quanto ao mérito (f. 184).
1 Nesse sentido: STJ. AgInt no AREsp 871.074/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 24/05/2016, DJe 02/06/2016.
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É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
   Relator

João  Batista  Sales  Norberto  (autor),  na  época,  Vereador  do
Município  de  Santo  André-PB,  ajuizou  ação  de  indenização  por  danos
morais contra Fenelon Medeiros Filho (réu), então Prefeito daquela cidade,
alegando que este proferiu,  em seu desfavor,  no programa “Jornal  da
Ind”, da Rádio Independente FM de Serra Branca, sucessivos comentários
pejorativos baseados em fatos inverídicos, atingindo sua honra, imagem e
reputação, porquanto é pessoa pública. 

Na sua peça exordial transcreveu algumas das falas levadas a
efeito pelo promovido, ora apelado, in verbis:

“ele está proibido de entrar na casa dele, através de uma medida
protetiva,  porque  na  casa  dele  o  pau  canta,  é  uma  verdadeira
desordem, João é desordeiro dentro de casa, joão bate na mulher”

“João procurou o galinheiro dele que é justamente, raposa sempre
procura o galinheiro, então é essa a atitude de joão, joao foi muito
infeliz, eu tenho a vida de joao nas minhas mãos, joao chegou pra
mim em situações dificeis,  dr  marinho sabe desta  situação,  então
joao é um indigno, joao é um indigno, eu quero comparecer a sua
radio para mostrar quem é joao”

“ele recebeu dinheiro de politico, para a campanha, para distribuir,
para os eleitores dele, se apropriou deste dinheiro”

“joão deixe de ser  mentiroso assuma seus compromissos,  assuma
olho  no  olho  comigo,  eu  não  admito  inverdades  eu  não  admito
safadezas, porque você é muito baixo”

“você não resiste 60 dias fora de governo, você é muito fraco, você é
uma raposa perto de um galinheiro”

“vá cuidar do seu filho, o que você fez com seu filho, onde está o
conselho tutelar, que não dá assistencia para proteger seu filho, joao,
o caba que faz isso com o seu filho, o caba que faz isso com sua
mulher, o caba que falsifica procuração, como você, você é indigno e
saia do inss”    

“ele trate de pagar o que tá me devendo, para de fazer muitas coisa
entendeu”
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“a cidade de santo andre fez uma licitação de quinhentos mil reais, é
mentora  deste  camarada,  este  camarada  falsifica  verdades,  este
camarada vai se dá mal com essas insinuações”

“veja eu soube agora que ele está desfilando num carro este carro,
este carro é justamente o dinheiro que ele recebeu dos políticos, que
é justamente o que ele recebeu na campanha do ano passado que eu
tenho este recibo”

“me desculpe os ataques, mas é porque a gente lidar com gente ruim
tem que trabalhar deste jeito” (f. 06/07)

O Magistrado sentenciante reconheceu que as ofensas verbais
proferidas contra o autor foram capazes de causar danos morais passíveis
de reparação e entendeu como justo e adequado fixar a quantia de  R$
2.000,00 (dois mil reais), para efeito de indenização.

  
No caso em tela,  a irresignação do apelante se restringe

ao quantum fixado a título de danos morais, pugnando pela sua
majoração.  Nesse viés,  descabe discutir  se os fatos ensejaram danos
morais, importando analisar, tão somente, se o valor da indenização se
revelou irrisório em cotejo com as circunstâncias que envolveram o caso.

Para  a  fixação  do  valor  devido  a  título  de  dano  moral,  o
Magistrado  deve  se  guiar  pelo  binômio  compensação/punição.  O  valor
tende a refletir uma satisfação pela dor sofrida, mas não um lucro fácil ao
lesado. Por outro lado, deve ter envergadura para servir de punição ao
causador do dano, sobretudo como fator de desestímulo a novas condutas
do gênero, tomando-se como base a capacidade financeira. 

A indenização por dano moral deve representar para a vítima
uma  satisfação  capaz  de  amenizar  o  sofrimento  experimentado.  Sua
eficácia está na aptidão de proporcionar tal reparação em justa medida,
conforme o princípio da proporcionalidade, de modo que produza impacto
insuficiente no causador do mal,  a fim de evitar que venha a cometer
novamente o ato ilícito.

No dano moral, ao contrário do que ocorre no dano material,
inexiste  prejuízo  econômico,  possuindo a indenização  outro  significado.
Seu objetivo é duplo: satisfativo/punitivo. Por um lado, a paga em pecúnia
deverá amenizar a dor sentida pelo ofendido. Em contrapartida, deverá
também a indenização servir como castigo ao ofensor, causador do dano,
incutindo-lhe  um  impacto  tal,  suficiente  para  dissuadi-lo  a  um  novo
atentado.
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O  valor  da  indenização  é  medido  pela  extensão  do  dano,
conforme estabelece o art. 944 do Código Civil,  pelo grau de culpa do
ofensor, pela situação socioeconômica das partes, além de fixar-se uma
quantia que sirva de desestímulo ao ofensor para a renovação da prática
ilícita, de modo que a indenização não deixe de satisfazer a vítima, nem
seja insignificante para o causador do dano.

O dinheiro não é suficiente para reparar, de forma satisfatória,
os danos moralmente sofridos.  Todavia, serve como uma compensação
para quem foi  atingido em sua moral  por fatos a que não deu causa,
devendo  o  valor  da  indenização  ser  pautado  pela  proporcionalidade  e
razoabilidade,  levando-se  em  consideração  a  peculiaridade  do  caso
concreto.

A doutrina e a jurisprudência vêm se posicionando no sentido
de que dois fatores devem ser observados: o compensatório e o punitivo.

Em lição sobre o tema, o professor Caio Mário da Silva Pereira,
dispõe que, quando da fixação de indenização, deve-se alcançar a:

1) punição ao infrator pelo fato de haver ofendido um bem jurídico
da vítima, posto que imaterial;

2) pôr nas mãos do ofendido uma soma que não “pretium dolores”,
porém o  meio  de  lhe  oferecer  a  oportunidade  de  conseguir  uma
satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral,
seja mesmo de cunho material. (RJTJRGS, 172/179).

Ainda, quanto ao valor da indenização, o mestre Carlos Alberto
Bittar defende que:

A indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que
represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita
o  comportamento  assumido,  ou  evento  lesivo  advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto
dos  interesses  em conflito,  refletindo-se,  de  modo  expressivo,  no
patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta
da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve,
pois,  ser  a  quantia  economicamente  significativa,  em  razão  das
potencialidades do patrimônio do lesante.2

O professor Sílvio de Salvo Venosa, ao tecer comentários sobre
a fixação de um valor para o dano moral, aduz o seguinte:

2In Reparação civil por danos morais. RT, 1993, 3ª ed., p.233.
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O juiz avaliará a magnitude da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se
da prova, da realidade que o cerca e das máximas da experiência.
Ademais,  em se tratando de dano moral,  a mesma situação pode
atingir de forma diversa cada pessoa.

Levemos em consideração, também, que o artigo 948 do Código de
1916 dispunha: ‘Nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor
mais favorável ao lesado.’ Desse modo, não atenderá a esse ditame
a indenização irrisória, que não traduza ressarcimento para a vítima
ou punição para o ofensor. Da mesma forma, não pode ser admitida
indenização exagerada que se converta em enriquecimento injusto
em prol da vítima.3

Em ações  desta  natureza,  o  quantum  indenizatório  é  fixado
segundo o livre convencimento do juiz, de acordo com o caso que lhe é
apresentado, uma vez que não há critérios objetivos para sua aferição. 

Nesse contexto, observa-se que o valor da indenização tem a
função  de  pena,  devendo  existir  uma  relação  de  razoabilidade  e
proporcionalidade.  Não se dispondo de sistema tarifado, cabe analisar-se
caso a caso, trabalhando-se com as operações inerentes, dentre elas a
posição  econômica  dos  envolvidos,  a  presença  de  dolo  ou  culpa  do
ofensor, a conduta da vítima e, em especial, os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Nos  termos  da  jurisprudência  da  Corte  Cidadã,  o  valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos
morais pode ser revisto tão-somente nas hipóteses em que a condenação
revelar-se  irrisória  ou  exorbitante,  distanciando-se  dos  padrões  de
razoabilidade, o que se evidencia no presente caso.

Perfilhando esse entendimento, eis precedente do STJ:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.  DANOS  MORAIS.  NÃO  RENOVAÇÃO  DO  CHEQUE
ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DE  PROVA.  PROTESTO  INDEVIDO.
NEGATIVAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRESUNÇÃO.
DESNECESSIDADE  DE  PROVA.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
EXAGERO. AFASTAMENTO DE UM DOS MOTIVOS DE SUA FIXAÇÃO.
REDUÇÃO. Para o Tribunal de origem, o envio do título a protesto de
forma  indevida  gerou  presunção  de  dano  moral,  o  que  tornou
desnecessária  a  análise  dos  pontos  questionados  em  embargos
declaratórios; - A não renovação do contrato de cheque especial não
pode ser imputada ao protesto indevido promovido pela recorrente.
Fato não comprovado nos autos; - Nos casos de protesto indevido de

3 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Responsabilidade Civil. vol. IV, 6ª ed., São Paulo: Atlas, 2006. pp.
286/287.
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título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes; - Os valores arbitrados
a título de danos morais somente comportam modificação pelo STJ
quando fixados de modo irrisório ou exagerado; - Na espécie, o valor
mostra-se exagerado, em especial pelo afastamento da indenização
pela não renovação do contrato de cheque especial. Recurso Especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (STJ;
REsp 1.059.663;  Proc.  2008/0112156-1; MS; Terceira Turma; Relª
Min. Fátima Nancy Andrighi; Julg. 02/12/2008; DJE 17/12/2008). 

No  caso  em  exame,  entendo  que  não  deve  ser  analisada
apenas a condição econômica do ofensor, mas também a repercussão do
fato e a gravidade da conduta do agente.

Levando em consideração a repercussão do fato, por se tratar
de  dois  agentes  políticos  (Prefeito  e  Vereador),  a  gravidade  das
afirmações proferidas em desfavor do autor, o transtorno causado a este,
que  teve  sua  honra  e  moral  flagrantemente  atingidas,  e  as  demais
peculiaridades do caso, assim como as indenizações fixadas por esta Corte
de Justiça em casos semelhantes, entendo que a condenação deve ser
majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor razoável a reparar a
extensão do dano, proporcionando satisfação na justa medida do abalo
sofrido, sem permitir o enriquecimento sem causa. 

No que pertine aos honorários advocatícios, merece reforma
a questão da distribuição do ônus da sucumbência.

Não obstante constar na sentença que a procedência do pedido
foi parcial, o autor postulou, apenas, indenização por danos morais, sendo
vencedor em seu pleito. Não houve sucumbência recíproca, na espécie.

In casu, apenas o autor foi vencedor, devendo a parte adversa
responder, por inteiro, pelas despesas e honorários, nos termos do art.
20, caput, do CPC/1973, diploma processual aplicável ao caso dos autos,
nesse tocante4.   

Ante o exposto, dou provimento à apelação, para  majorar o
valor da indenização fixada a título de danos morais ao patamar de R$
10.000,00 (dez mil reais), bem como para,  no tocante à distribuição do
ônus da sucumbência, determinar que o promovido/apelado responda, por
inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios.

4 Nesse sentido: STJ. AgInt no AREsp 871.074/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 24/05/2016, DJe 02/06/2016.
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É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado  para
substituir  a  Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO
EGITO DE A. D. FERREIRA)  e com o  Excelentíssimo Doutor  CARLOS
EDUARDO  LEITE  LISBOA (Juiz  de  Direito  Convocado  para
substituir o  Excelentíssimo  Desembargador  OSWALDO  TRIGUEIRO
DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 29
de novembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                           Relator
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