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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. 0041233-82.2009.815.2001
ORIGEM: 1ª Vara Cível da Capital 
RELATOR:  Juiz  Onaldo  Rocha  de  Queiroga,  convocado,  em
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Sebastião Florentino de Lucena
ADVOGADO: Roberto Costa de Luna Freire
APELADOS: Luciene Ferraz de Lima Oliveira e outro
ADVOGADO: Luciano Ferraz Fernandes de Oliveira

PRELIMINAR.  NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

- Considerando  que foi oportunizado ao promovido/apelante o
direito à produção de prova, mas ele se manteve inerte, não há
que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  ATIVA.  FALECIDO  QUE  NÃO
PODE FIGURAR COMO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 12 DO CÓDIGO CIVIL.  EXCLUSÃO DA LIDE.
ACOLHIMENTO.

- “Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a
medida  prevista  neste  artigo  o  cônjuge  sobrevivente,  ou
qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.”
(art. 12, parágrafo único, do Código Civil).

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  PUBLICAÇÃO EM SÍTIO
ELETRÔNICO DE MATÉRIA LESIVA À HONRA E À IMAGEM DOS
AUTORES/APELADOS. PUBLICAÇÃO  QUE  EXTRAPOLOU  OS
LIMITES  MERAMENTE  INFORMATIVOS  E  OPINATIVOS  DO
OFÍCIO  JORNALÍSTICO.  VIOLAÇÃO  AOS  DIREITOS  DA
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PERSONALIDADE.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. DESPROVIMENTO.

- STJ: “A liberdade de informação/comunicação não é absoluta
visto  que  deve  estar  calcada  na  verdade  (dados/fatos
objetivamente apurados), e o seu exercício há de se dar com a
observância do disposto no artigo 5º, incisos IV, V, X, XIII e XIV
da Constituição Federal que estabelece parâmetros ao exercício
da  liberdade  de  imprensa.”  (REsp  1500676/DF,  Rel.  Ministro
Marco  Buzzi,  Quarta  Turma,  julgado  em  12/02/2015,  DJe
24/02/2015).

- STJ: “A liberdade de se expressar, reclamar, criticar, enfim, de
se  exprimir,  esbarra  numa  condicionante  ética,  qual  seja,  o
respeito ao próximo. O manto do direito de manifestação não
tolera abuso no uso de expressões que ofendam a dignidade do
ser  humano;  o  exercício  do  direito  de  forma  anormal  ou
irregular  deve  sofrer  reprimenda  do  ordenamento  jurídico”.
(REsp  1169337/SP,  Relator:  Ministro  Luís  Felipe  Salomão,
Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 18/12/2014).

-  In  casu,  a  publicação  extrapolou  os  limites  meramente
informativos  e  opinativos  do  ofício  jornalístico,  acarretando
ofensa  à  honra  e  à  imagem  do  falecido  e  dos  autores,
impondo-se a condenação pelos danos morais decorrentes da
conduta ilícita.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade, rejeitar a
preliminar  de  nulidade  da  sentença,  acolher  a  preliminar  de
ilegitimidade ativa e, no mérito, negar provimento à apelação.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  SEBASTIÃO
FLORENTINO DE LUCENA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito
da  1ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital  (f.  151/154),  que  julgou
procedente a pretensão autoral formulada nos autos da ação de obrigação
de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por LUCIENE FERRAZ
DE  LIMA  OLIVEIRA,  LUCIANO  FERRAZ  FERNANDES  DE  OLIVEIRA,
FERNANDO  FERRAZ  FERNANDES  DE  OLIVEIRA  e  a  MEMÓRIA  DE
FERNANDO RAMOS FONSECA DE OLIVEIRA, representada pelo segundo e
terceiro promoventes.
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Os  autores  relataram na  inicial  que  Sebastião  Florentino  de
Lucena publicou em seu blog (blogdotiaolucena.com.br) matéria contendo
as mais variadas afirmações de cunho depreciativo contra a memória de
Fernando Ramos Fonseca de Oliveira e contra a sua viúva, Luciene Ferraz
de Lima Oliveira.

Na  sentença,  o  Magistrado  a  quo reconheceu  a
ofensividade da conduta do promovido, condenando-o a:

-  retirar  definitivamente  o texto  do seu sítio  na internet,  no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil
reais), em caso de descumprimento;

- pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada autor, a título de
danos morais,  devidamente corrigidos,  além de honorários  advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

- retratar-se publicamente no mesmo espaço onde provocou o
dano,  utilizando  a  mesma  fonte  de  escrita,  a  verdade  dos  fatos  com
pedido expresso de desculpas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
(um mil reais) em caso descumprimento;

Ainda na sentença o julgador rejeitou o pedido de reconvenção.

Em  sua  peça  recursal (f.  157/168)  o  apelante  suscitou  as
preliminares de  nulidade da  sentença,  por  ofensa  ao  contraditório  e  à
ampla  defesa,  e  de  ilegitimidade  ativa  do  de  cujus Fernando  Ramos
Fonseca  de  Oliveira.  No  mérito alegou  a  ausência  de  ilicitude  na
publicação da matéria jornalística e a consequente inexistência de ofensa
à  honra,  à  intimidade  e  à  imagem  dos  autores/apelados.  Com  isso,
requereu a reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial e,
alternativamente,  a  redução  dos  danos  morais  e  dos  honorários
advocatícios.

Contrarrazões às f. 173/175, pugnando pelo desprovimento da
apelação.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do
recurso, sem manifestar-se quanto ao seu mérito (f. 179/181).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
         Relator

1ª PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
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O apelante suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de
que as testemunhas por ele arroladas não foram ouvidas.

Realmente o réu arrolou testemunhas através da petição de f.
122.

Ocorre que a audiência preliminar, reduzida a termo às f. 138,
restou frustrada  e  o Juízo  da  causa,  ato contínuo,  determinou que as
partes  novamente  especificassem  as  provas  que  pretendiam  produzir.
Todavia, apesar de devidamente intimadas, as partes nada requereram e a
instrução foi encerrada (f. 141).

Contra  essa  decisão  que  encerrou  a  instrução  não  houve
recurso, restando preclusa a matéria. 

Diante  desse  cenário,  conclui-se  que  foi  oportunizado  ao
promovido/apelante o direito à produção de prova, mas ele se manteve
inerte, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa ao contraditório e
à ampla defesa.

Assim, rejeito essa preliminar.

2ª  PRELIMINAR:  ILEGITIMIDADE  ATIVA  DO  FALECIDO,
FERNANDO RAMOS FONSECA DE OLIVEIRA.

Figura  no  polo  ativo  da  demanda  a  Memória  de  Fernando
Ramos Fonseca de Oliveira.

Contudo o falecido não pode figurar como autor da demanda,
nos termos do parágrafo único do art. 12 do Código Civil, in verbis:

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da
personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras
sanções previstas em lei.

Parágrafo  único.  Em se  tratando  de  morto,  terá  legitimação
para  requerer  a  medida  prevista  neste  artigo  o  cônjuge
sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral
até o quarto grau.

Acolho, destarte, essa preliminar, para excluir da lide a
Memória de Fernando Ramos Fonseca de Oliveira,  permanecendo
no polo ativo apenas a viúva e os filhos do falecido.

MÉRITO RECURSAL:
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A discussão dos autos gira em torno da matéria intitulada “Nos
tempos do jornal  (22)”,  publicada  no  sítio  eletrônico  “Blog do  Tião
Lucena”, pertencente ao promovido/apelante.

Nessa  matéria  o  referido  blogueiro escreveu  a  respeito  de
Fernando Ramos Fonseca de Oliveira, afirmando que:

Fernando  Ramos  era  uma  figura  curiosa.  (…).  Vivia  apartado  da
chamada classe pensante.

Mas  inventaram  um  jornal  semanal  do  qual  Fernando  tornou-se
colunista  e  ele,  nas  colunas,  não  poupava  nem o  papa.  Metia  o
cacete  em  Wilson  Braga,  em  Oswaldo  Trigueiro,  em  Humberto
Lucena, em Tarcísio Burity, em Antônio Mariz, nas mães desses todos
e nas avós, de modo que a Polícia nunca teve condições de descobrir
o  mandante  de  sua  morte,  em  razão  do  grande  número  de
pretendentes a esse posto.

Era  casado  com  uma  defensora  pública  que  mais  tarde,  após  a
viuvez, amigou-se com finado Manito, com quem teve alguns filhos.
(…).

Voltando  a  Fernando  Ramos,  contam  que  ganhou  o  apelido  de
Fernando Judeu por causa de um acidente que vitimou sua mãe. A
mãe de Fernando foi colhida por um carro nas imediações da Lagoa
do  Parque  Sólon  de  Lucena.  Por  uma  dessas  ironias  do  destino,
Fernando, o filho, presenciou o acidente. Viu a mãe caída e o sujeito
fugindo.  Imediatamente  pegou o  seu  carro  e  saiu  no  encalço  do
fugitivo.  Muita  gente  pensou  que  a  perseguição  retratava  o  filho
desesperado buscando justiça para a mãe vitimada, porém depois
descobriu-se que ele, ao alcançar o motorista, colocou-o num canto
de parede e  exigiu  pagamento de certa quantia  em dinheiro,  sob
pena  de,  caso  isso  não  acontecesse,  levá-lo  às  barras  da  justiça.
Queria apenas o dinheiro, a mãe que se lascasse, por isso ganhou o
apelido de Fernando Judeu, o ser humano que bota o dinheiro acima
de tudo, da família e da própria fé. (f. 16).

Os autores/apelados sustentaram que tiveram suas imagens e
honras  maculadas  com  essa  matéria,  sofrendo  desgastes  e
constrangimentos emocionais. Além disso, mencionaram que a memória
do falecido esposo e pai foi manchada por palavras que não retratam a
realidade.

Em  contrapartida,  o  réu/apelante,  Sebastião  Florentino  de
Lucena, defendeu que “agiu estritamente em conformidade com seu dever
profissional, procurando noticiar aquilo que entende ser relevante para a
população e exercendo sua liberdade de manifestação de pensamento.” (f.
164).
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Analisando  com acuidade os  fatos  e  os  argumentos  aviados
pelas partes, entendo que a sentença deve ser mantida.

O litígio em deslinde induz, em certo grau, uma colisão entre
dois direitos fundamentais consagrados tanto na Constituição Federal de
1988, quanto na legislação infraconstitucional,  quais  sejam, o direito à
livre  manifestação  do  pensamento  e  à  tutela  dos  direitos  da
personalidade, como a imagem e a honra.

Embora seja livre  a manifestação do pensamento,  tal  direito
não  é  absoluto,  porquanto  encontra  rédeas  tão  necessárias  para  a
consolidação do Estado Democrático de Direito, quanto o direito à livre
manifestação do pensamento. 

São os direitos à honra e à imagem, ambos condensados na
máxima constitucional da dignidade da pessoa humana.

Conforme já ressaltou o STJ:

A liberdade de se expressar, reclamar, criticar, enfim, de se exprimir,
esbarra numa condicionante ética, qual seja, o respeito ao próximo.
O manto do direito  de  manifestação  não tolera  abuso  no uso  de
expressões que ofendam a dignidade do ser humano; o exercício do
direito  de  forma  anormal  ou  irregular  deve  sofrer  reprimenda  do
ordenamento jurídico.1 

Em  relação  à  liberdade  dos  jornalistas  de  publicar  suas
matérias  e  expor  suas  opiniões  sobre  determinado fato  ou  assunto,  a
mencionada Corte Superior consignou o entendimento de que:

A liberdade  de  informação/comunicação  não  é  absoluta  visto  que
deve estar calcada na verdade (dados/fatos objetivamente apurados),
e o seu exercício há de se dar com a observância do disposto no
artigo 5º,  incisos IV,  V,  X, XIII  e XIV da Constituição Federal  que
estabelece parâmetros ao exercício da liberdade de imprensa.2 

In  casu,  entendo  que  a  publicação  extrapolou  os  limites
meramente informativos e opinativos do ofício  jornalístico,  acarretando
ofensa  à  honra  e  à  imagem do falecido  Fernando Ramos  Fonseca  de
Oliveira,  da  viúva  e  dos  filhos  do  casal,  mostrando-se  cabível  a
compensação pelos danos morais advindos da conduta ilícita.

Com efeito, os comentários do  blogueiro Sebastião Florentino
de Lucena ultrapassaram o interesse da informação e atingiram a honra
do de cujus Fernando Ramos Fonseca de Oliveira, especialmente no ponto
do texto que cuida da morte da sua genitora.

1 REsp 1169337/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 18/12/2014.
2 REsp 1500676/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/02/2015, DJe 24/02/2015.
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Nesse trecho a matéria afirma que Fernando Ramos Fonseca de
Oliveira “ganhou o apelido de Fernando Judeu, o ser humano que
bota o dinheiro acima de tudo, da família e da própria fé”. Extrai-
se também do texto que o falecido “queria apenas o dinheiro, a mãe
que se lascasse”.

Além disso, a memória do falecido foi  tratada sem o devido
respeito que se deve ter pelos mortos, máxime por não terem a chance de
se defenderem ou de darem sua versão sobre o fato.

As ofensas de cunho moral também colocaram em dúvida se o
falecido  era realmente  o pai  dos  autores  Luciano Ferraz Fernandes  de
Oliveira  e  Fernando  Ferraz  Fernandes  de  Oliveira  ao  mencionar  que  a
viúva Luciene Ferraz de Lima Oliveira ter-se-ia “amigado” e tido filhos com
outro homem.

O  blogueiro tenta esquivar-se da sua responsabilidade sob o
singelo argumento de que agiu acobertado pelo seu direito de informar e
de livre expressão.

Ora,  essa  tese  da  defesa  é  uma afronta  ao  comportamento
esperado de um jornalista de respeito e que preza pela verdade dos fatos,
notadamente porque,  conforme já  foi  decidido pelo  STJ,  “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.”3 

Esse descaso do promovido/apelante Sebastião Florentino de
Lucena em constatar a veracidade das informações que publicou no seu
blog se evidencia na própria matéria supracitada, quando, por exemplo,
ele escreve que a viúva Luciene Ferraz de Lima Oliveira “amigou-se com
finado Manito, com quem teve alguns filhos”.

A viúva Luciene Ferraz de Lima Oliveira afirma que só teve dois
filhos,  ambos  nascidos  do  casamento  que  teve  com  Fernando  Ramos
Fonseca de Oliveira, conforme os documentos de f. 13/15.

Ora, é inadmissível que tantos insultos e ofensas à honra e à
imagem do  de cujus e dos seus familiares tenham sido veiculadas com
base em meros “boatos”, sem que o  blogueiro tenha sequer procurado
ouvir  os interessados diretos ou buscado saber  a veracidade dos fatos
antes de propagá-los.

Para ilustrar o entendimento aqui defendido, segue a ementa
do julgado mencionado, no qual o STJ discutiu a liberdade de imprensa e

3 REsp 1414004/DF.
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a responsabilidade jornalística  em atentar  para  a  veracidade dos  fatos
publicados:

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.  1.  Ação  ajuizada  em 23.08.2007.  Recurso
especial  concluso  ao  gabinete  da  Relatora  em  05.12.2013.  2.
Recurso especial em que se discute os limites da liberdade de
imprensa. 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. 5.
Hipótese  em julgamento  na  qual  o  comportamento  do  recorrente
extrapolou  em muito  o  animus  narrandi,  tendo  por  escopo  nodal
atingir  a honra e a imagem do recorrido,  com o agravante de se
utilizar  como subterfúgio informações inverídicas,  evidenciando,  no
mínimo, displicência do jornalista na confirmação dos fatos trazidos
pela sua fonte. 6. Recurso especial a que se nega provimento.4 

Destarte,  queda  iniludível  que  a  publicação  extrapolou  o
exercício regular da manifestação do pensamento, informação e profissão,
bem como os limites do jornalismo, o que findou por afrontar direitos da
personalidade do falecido e dos autores/apelados (honra e a imagem),
constitucionalmente protegidos, causando-lhes dano moral indenizável.

Destaco precedentes do Colendo Superior Tribunal  de Justiça
acerca do assunto:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPRENSA.  PUBLICAÇÃO EM
JORNAL. ACUSAÇÕES FEITAS A PROCURADOR DE JUSTIÇA. VALOR
INDENIZATÓRIO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. O recurso
especial  não  comporta  o  exame  de  questões  que  impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do
STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nos
fatos e provas dos autos, concluiu que a matéria publicada
emitiu juízo de valor, com a intenção de denegrir a imagem
do  autor  da  ação,  extrapolando  o  simples  intuito  de
informação. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do
conjunto  fático-probatório  dos autos,  o que é  vedado em recurso

4 REsp 1414004/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/02/2014, DJe 06/03/2014.
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especial. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou
exorbitante  o valor  da indenização por  danos morais  arbitrado na
origem,  a  jurisprudência  desta  Corte  permite  a  sua  revisão.  4.  A
quantia estabelecida pelo Tribunal de origem ao caso não se mostra
excessiva,  mas  dentro  dos  parâmetros  da  razoabilidade  d
proporcionalidade, considerado o quadro fático descrito no acórdão
recorrido,  portanto,  não  se  justifica  a  reavaliação,  em  recurso
especial, da verba indenizatória fixada. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento.5

 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PUBLICAÇÕES  EM  BLOG DE  JORNALISTA.  CONTEÚDO
OFENSIVO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  LIBERDADE  DE
IMPRENSA.  ABUSOS  OU  EXCESSOS. ARTIGOS  ANALISADOS:
ARTS. 186, 187 e 927 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Ação de compensação
por danos morais ajuizada em 09.10.2007. Recurso especial concluso
ao Gabinete em 03.06.2013. 2. Discussão acerca da potencialidade
ofensiva  de  publicações  em  blog  de  jornalista,  que  aponta
envolvimento  de  ex-senador  da  República  com  atividades  ilícitas,
além de atribuir-lhe as qualificações de mentiroso, patife, corrupto,
pervertido,  depravado,  velhaco,  pusilânime,  covarde.  3.  Inexiste
ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se
de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos. 4. Em se
tratando de questões políticas, e de pessoa pública, como o é um
Senador  da  República,  é  natural  que  haja  exposição  à  opinião  e
crítica dos cidadãos, da imprensa. Contudo, não há como se tolerar
que  essa  crítica  desvie  para  ofensas  pessoais.  O  exercício  da
crítica,  bem como o  direito  à  liberdade  de  expressão  não
pode  ser  usado  como  pretexto  para  atos  irresponsáveis,
como os xingamentos, porque isso pode implicar mácula de
difícil  reparação  à  imagem  de  outras  pessoas -  o  que  é
agravado para aquelas que têm pretensões políticas, que, para terem
sucesso nas urnas, dependem da boa imagem pública perante seus
eleitores. 5. Ao contrário do que entenderam o Juízo de primeiro grau
e o Tribunal de origem, convém não esquecer que pessoas públicas e
notórias não deixam, só por isso, de ter o resguardo de direitos da
personalidade.  6.  Caracterizada a  ocorrência  do ato  ilícito,  que se
traduz  no  ato  de  atribuir  a  alguém  qualificações  pejorativas  e
xingamentos, dos danos morais e do nexo de causalidade, é de ser
reformado o acórdão recorrido para julgar procedente o pedido de
compensação por danos morais. 7. Recurso especial provido.6 

5 AgRg no REsp 1422874/MA, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe
01/09/2014.
6  REsp 1328914/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/03/2014, DJe 24/03/2014.
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O art. 186 do Código Civil dispõe que “aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

O art. 5º, inc. X, da Constituição Federal determina que:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[…]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação.

Por sua vez, o art. 927 do Código Civil preceitua que “aquele
que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado
a repará-lo.”

No caso em exame o dano moral restou concretizado, pois as
circunstâncias preenchem os requisitos acima mencionados.

No  que  diz  respeito  ao quantum  indenizatório, incumbe
salientar  que não existem critérios  fixos  para  a  quantificação do  dano
moral, devendo o órgão julgador ater-se às peculiaridades de cada caso
concreto.

No plano doutrinário é cediço 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  o  evento  lesivo  advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto
dos  interesses  em  conflito,  refletindo-se,  de  modo  expresso,  no
patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta
da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve,
pois,  ser  quantia  economicamente  significativa,  em  razão  das
potencialidades do patrimônio do lesante.7 

José Raffaelli Santini ensina o seguinte sobre o tema:

Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve
ser  entregue  ao livre  arbítrio  do julgador  que,  evidentemente,  ao
apreciar  o  caso  concreto  submetido  a  exame  fará  a  entrega  da
prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas
que  forem produzidas.  Verificará  as  condições  das  partes,  o  nível
social,  o  grau  de  escolaridade,  o  prejuízo  sofrido  pela  vítima,  a
intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação

7 BITTAR. Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220. 
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do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se
revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] Melhor
fora, evidentemente, que existisse em nossa legislação um sistema
que  concedesse  ao  juiz  uma  faixa  de  atuação,  onde  se  pudesse
graduar a reparação de acordo com o caso concreto. Entretanto, isso
inexiste.  O  que  prepondera,  tanto  na  doutrina,  como  na
jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral
deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.8 

A jurisprudência já sedimentou que, na fixação da indenização,
é:

Recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação,
proporcionalmente  ao  grau  de  culpa,  ao  nível  socioeconômico  do
autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos
critérios  sugeridos  pela  doutrina  e  pela  jurisprudência,  com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento
à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.9

Assim, entendo que agiu com acerto o Magistrado singular ao
fixar o valor de  R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização
para cada um dos autores, pois consiste numa quantia bastante própria
para a questão, levando-se em conta a extensão do dano e a situação
econômica  da  vítima  e  do  ofensor,  bem  como  os  critérios  de
proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto aos  honorários advocatícios, apesar de a sentença
fixar dois percentuais, deve ser mantida a condenação do promovido em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Isso posto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença,
acolho  a  preliminar  de  ilegitimidade  ativa  do  de  cujus  e,  no
mérito, nego provimento à apelação.

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,  com
jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA)
e com o Excelentíssimo Doutor RICARDO VITAL DE ALMEIDA (Juiz de
Direito Convocado, em substituição ao  Excelentíssimo Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

8 In Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p. 45.
9 REsp 240.441/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 25/04/2000, DJ
05/06/2000, p. 172.
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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, 12
de abril de 2016.

Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
                             Relator
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