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— “Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, os
direitos à informação e à livre manifestação do pensamento, apesar de
merecedores de relevante proteção constitucional, não possuem cará-
ter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias consti-
tucionais não menos essenciais à concretização da dignidade da pes-
soa humana, tais como o direito à honra, à intimidade, à privacidade e
à imagem. 2. No desempenho da nobre função jornalística, o veículo
de comunicação não pode descuidar de seu compromisso ético com a
veracidade dos fatos narrados e, menos ainda, assumir postura injurio-
sa ou difamatória com o simples propósito de macular a honra de ter-
ceiros.”  (REsp  1297426/RO,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe
10/11/2015)”.

— O dano moral tem por objetivo representar para a vítima uma
satisfação moral, uma compensação pelo dano subjetivo e, tam-
bém, desestimular o ofensor da prática futura de atos semelhan-



tes, deste modo, o  quantum indenizatório deve ser fixado anali-
sando-se a repercussão dos fatos, devendo se ter por base os cri -
térios da razoabilidade e proporcionalidade.

— Em se tratando de responsabilidade extracontratual,  os
juros  de  mora  deverão  incidir  a  partir  do evento  danoso,
nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justi -
ça.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados. 

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tri-
bunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de ofensa ao
princípio da dialeticidade e, no mérito, negar provimento ao apelo dos promovidos
e dar provimento parcial ao recurso apelatório do autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Rádio Alto Pira-
nhas, Nilson Lopes Meireles Filho e Ivanildo Dunga Fernandes e José Batista Neto
contra a sentença de fls.541/546, proferida pelo juízo da 4 Vara de Cajazeiras que, jul-
gou procedente, em parte, o pedido autoral para condenar os promovidos, de forma soli-
dária, a pagar a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao autor, com juros de mora
de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da senten-
ça. Condenou, ainda, os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Os  demandados  opuseram  embargos  de  declaração  às  fls.
548/552, aduzindo omissão e contradição na sentença. Contraminuta pelo autor às fls.
555/569. Embargos rejeitados às fl.s 570/571.

Irresignados, os promovidos interpuseram recurso apelatório de
fls. 573/587, aduzindo que inexiste ato ilícito a ser indenizado, uma vez que não restou
demonstrada qualquer conduta desabonadora por parte dos réus, que sequer citaram o
nome do autor no programa de rádio em questão. Afirmam que a única alusão ocorrida
no debate foi a referência à expressão “advogados”, sem mencionar o nome do promo-
vente, feita pelo Presidente do Clube Atlético Cajazeiras de Desportos, Francisco Nasci-
mento dos Campos (Tico Miudezas), tendo em vista que 12 jogadores ajuizaram recla-
mações trabalhistas, em face do clube, os quais foram patrocinados pelo segundo ape-
lante, e, em virtude do êxito nas ações judiciais, o Estádio Higino Pires Ferreira havia
sido penhorado. Assim, não há que se falar em dano moral, pois mesmo o comentário
feito pelo presidente do clube não conteve qualquer ofensa. Requereram o provimento
do apelo, a fim de julgar improcedente a inicial.

Por  sua  vez,  o  autor  apelou  às  fls.  590/633,  requerendo,  em
suma, a majoração da indenização, bem como a condenação dos promovidos na publica-
ção da retratação, no prazo de 05 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de mul-
ta diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Por fim, que seja fixada a data inicial



dos juros,a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, majorando, ainda
ho shonorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelos promovidos às fls. 658/670 e
pelo autor (fls. 671/691), em que alega a preliminar de ofensa ao princípio da dialetici-
dade e, no márito, pede a manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer fls. 701/702v., não
opinou no mérito recursal.

É o relatório. 

VOTO.

I) Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade:

Nas contrarrazões de fls. 671/691, o autor aduz que o apelo dos
promovidos não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ora, registre-se, a propósito, que o princípio da dialeticidade es-
clarece que o apelante deve demonstrar ao juízo ad quem as razões de fato e de direito
que fundamentam a reforma ou anulação da sentença recorrida sob pena de não conhe-
cimento do recurso,  ou seja, a parte recorrente precisa impugnar os fundamentos da
decisão e demonstrar por que o julgamento proferido merece ser modificado. 

Percebe-se, portanto, que a  impugnação específica  é elemento
formal indispensável ao conhecimento do recurso, sendo requisito de admissibilidade,
pois “sem saber exatamente por que o recorrente se inconforma com a sentença profe-
rida, não é possível ao tribunal apreciar a correção ou justiça da decisão atacada”1.

Compulsando-se os autos, percebe-se que o recurso apelatório
rebateu a contento os fundamentos da sentença, não havendo que se falar em ofensa ao
princípio da dialeticidade.

Isto posto, rejeito a preliminar 

II) Do Mérito:

Cuida-se de Ação de indenização por Danos Morais ajuizada por-
José Batista Neto em face da Rádio Alto Piranhas, Nilson Lopes Meireles Filho e Iva-
nildo Dunga Fernandes, afirmando que, no dia 08 de agosto de 2005 a emissora de rádio
em epígrafe levou ao ar o programa Rádio Vivo, apresentado pelo radialista Ivanildo
Dunga (segundo promovido), cujo entrevistado foi o Sr. Francisco do Nascimento Cam-
pos, conhecido por Tico Miudezas, presidente do Clube Atlético Cajazeiras de Despor-
tos. O programa contou ainda com a participação do Secretário de Esportes e Turismo,
Nilson Lopes, terceiro promovido.

Aduz que, na ocasião, os demandados fizeram diversas acusa-

1 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por pa-
rágrafo. 6. ed. Ver. e atual. Barueri,SP: Manole 2007.



ções ao promovente, afirmando que este estaria contra a população local, proferindo co-
mentários maldosos que macularam sua honra e dignidade. 

Informa  que  patrocinou  as  reclamações  trabalhistas  ajuizadas
por doze jogadores do clube, os quais se encontravam com salários atrasados. Ao logra-
rem êxito nas demandas judiciais, requreram a penhora do Estádio Higino Pires Ferrei-
ra, patrimônio do clube, como forma de garantia nas demandas.

Por sua vez, os promovidos afirmam que não restou demonstra-
da qualquer conduta desabonadora por parte dos réus, que sequer citaram o nome do au-
tor no programa de rádio em questão. Afirmam que a única alusão ocorrida no debate
foi a referência à expressão “advogados”, sem mencionar o nome do promovente, feita
pelo Presidente do Clube Atlético Cajazeiras de Desportos, Francisco Nascimento dos
Campos (Tico Miudezas), tendo em vista que 12 jogadores ajuizaram reclamações tra-
balhistas, em face do clube, os quais foram patrocinados pelo segundo apelante, e, em
virtude do êxito nas ações judiciais, o Estádio Higino Pires Ferreira havia sido penhora-
do. Assim, não há que se falar em dano moral, pois mesmo o comentário feito pelo pre-
sidente do clube não conteve qualquer ofensa. Requereu o provimento do apelo, a fim
de julgar improcedente a inicial.

O juízo a quo julgou procedente, em parte, o pedido autoral para
condenar os promovidos, de forma solidária, a pagar a importância de R$ 8.000,00 (oito
mil reais) ao autor, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo
INPC, a partir da publicação da sentença. Condenou, ainda, os demandados ao paga-
mento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação.

Insatisfeitas, as partes apelaram. 

Os  promovidos  requerem a  improcedência  total  da  demanda,
aduzindo que não praticaram qualquer conduta ilícita passivel de indenização;o autor,
por sua vez, pretende a majoração da indenização, bem como a condenação dos promo-
vidos na publicação da retratação, no prazo de 05 dias, a contar do trânsito em julgado,
sob pena de multa diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Por fim, que seja fixa-
da a data inicial dos juros,a paratir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ,
majorando, ainda ho shonorários advocatícios.

Pois bem. Compulsando os autos, vislumbra-se do vasto acervo
probatório que se confirma a narrativa do promovente/apelada.

Vê-se do trecho do citado programa Rádio Vivo, exibido no dia
08 de agosto de 2005, cujas mídias estão encartadas à fl. 47 e transcritas às fls. 48/61,
que os promovidos, apesar de não mencionarem, de fato, o nome do promovente, refe-
rem-se diversas vezes à expressão “advogado”.

Ora, por se tratar de uma questão pública e notória, bastante di-
vulgada à época, que causou um verdadeiro transtorno em Cajazeiras, ocorrida, portan-
to, numa cidade pequena, em que apenas o autor era o advogado dos jogadores nas cau-
sas trabalhistas em questão, é possível reconhecer que as ofensas foram feitas à sua pes-
soa, causando-lhe prejuízos de cunho extrapatrimonial. 



Senão vejamos o que disse Nilson Lopes Meireles Filho, Secre-
tário de Esportes e Turismo, que participou do programa, por telefone:

“Tico tem toda a razão,  fez de tudo, agora fica esses advogados
exigindo dos jogadores, pêlos jogadores eu tenho a certeza absolu-
ta, Arnaldo, Jarismar e todo ouvinte da Rádio Alto, da Rádio Difu-
sora, da Rádio Alto Piranhas, que eles faz o acordo total, eles tem
certeza absoluta e Tico tá fazendo uma coisa maravilhosa, está en-
trando com cinquenta por cento e dando, porque estes advogados
não vão aceitar, só agora vão vender o Higino Pires Ferreira e tem
outra questão, o Atlético tem um rapaz lá que mora lá, a dezessete
anos lá no Estádio Higino Pires Ferreira que é Luiz Correia Lima
todo mundo sabe quem é ele, é irmão de Perpétuo, quem é que vai
indenizar esse rapaz, o Atlético ele não vai botar no pau não, que
ele ama o Atlético, ele sempre amou, e irá amar até o fim, vai mor-
rer ali dentro, mas alguém que ficar a par dessa situação vai ter que
indenizar o pobre de Luiz também, não é esse o caso que nós quere-
mos, nós queremos é o que, é que faça esse trabalho, que Tico está
fazendo hoje, juntamente com Paulo Sabino, Tico pode contar comi-
go, conte com o des..., o ex-atleta, o ex-presidente do Atlético, conte
com o ex-verea...,  com o atual  vereador,  o  secretário,  conte  com
Nilsinho que foi jogador do Atlético para que nós possamos abraçar
essa causa e vamos juntar a sociedade, vamos mostrar a sociedade
quem é esses advogados que estão querendo derrubar o Higino Pi-
res Ferreira, estão querendo derrubar, querendo vender a imagem
do maior estádio que tem nesta região, um patrimônio nosso como
Jarismar falou, um patrimônio que eu joguei, que Jarismar jogou,
que  Tico  jogou,  que  Arnaldo  participou  como  arbitragem,  como
toda a população de Cajazeiras passou por ali,  e  agora vem que
esse negócio de dizer que não tem acordo, vamos unir Cajazeiras
em peso, a partir de hoje, a imprensa, vocês da imprensa s vamos se
unir, juntamente com Tico porque Tico está fazendo uma coisa boa,
está dando cinquenta por cento rapaz, quem é que não vai querer,
só esses advogados que não vão querer, vamos  mos trar ,  vamos
dizer  o  nome  na  sociedade,  vamos  dizer  quem  é  esses
advogados,  vamos  jogar  esses  advogados  contra  a  po -
pulação  desport i s ta  de  Cajazeiras que nós sabemos que nós va-
mos reter esse estádio e deixar o estádio Higino Pires, parabéns Tico,
conte comigo, qualquer hora do dia ou da noite para defender o está-
dio Higino Pires Ferreira.”

Por sua vez, o repórter Ivanildo Dunga, que conduzia o pro-
grama proferiu o seguinte comentário, instigando 

“e amanhã Arnaldo eu vou atrás  dos advogados que pegaram
a causa pelos jogadores, pra cidade saber quem é, não existe
essa não, tem advogado de um lado e do outro, se de um lado
fala,  então amanhã eu vou atrás  dos dois  para saber  quem é
esse  que  está  contra  o  atletismo,  contra  os  atletas,  contra  a
cidade, amanhã eu trago no programa Rádio Vivo.”



Durante  o  programa,  houve  a  participação  de  ouvintes,
dentre  eles  o  Presidente  do  Clube,  Francisco  Nascimento  dos  Campos  (Tico
Miudezas) e o advogado dos promovidos, Dr. Paulo Sabino, os quais também co-
mentaram veementemente acerca do assunto.

Relatou, ainda, o Presidente do Clube Atlético de Cajazeiras na-
quela oportunidade:

“...infelizmente através do doutor Paulo Sabino foi feito um pedi -
do ao Juiz  do Trabalho para que fosse destinado cinquenta por
cento do Projeto Gol de Placa que destina cem mil reais ao Atléti -
co, desses cem mil reais, seria cinquenta mil reais para esses jo-
gadores  e  alguns deles  chegaram a negociar  comigo,  é  por  dez
por cento do valor da causa, mais  o puro lance de  oportunis-
mo,  de  aproveitamento,  de  se  locupletar  f inanceiramen-
te,  os  advogados  que  aqui  eu  não  quero  ci tar  nomes,
porque  já  que  hoje  em  dia,  tudo  é  danos  morais,  mais
todo  mundo  sabe  os  advogados  que  são  contra  Cajazeiros,
não é contra mim não, até porque eu sou presidente do Atlético,
daqui a poucos dias eu não sou mais e o Atlético é de Cajazeiros,
o Atlético é de uma região mais os advogados, voltando ai o as-
sunto, acharam por bem, é dividir o Estádio Perpetão, é o Está -
dio Higino Pires Ferreira ele vai ser dividido por partes, só que é
uma lástima,  hoje  o Estádio Higino Pires  Ferreira,  ele  tem um
valor venal entre quinhentos a seiscentos mil reais, e vai ser divi-
dido por uma quantia de cento e poucos mil reais, para simples -
mente  completar  alguns  jogadores  que  nem sabem mais  dessas
causas  como  é  o  caso  de  Gonçalves,  foram pegar  ele  em João
Pessoa para trazer aqui  para  assinar  e  completar,  alguns  se-
nhores  advogados  que  se  acham  por  bem  se  locupletar  fi -
nanceiramente,  sem saber  eles que estão fazendo um mal a Caja-
zeiras...”

Ademais, as testemunhas foram uníssonas em confirmar que os
comentários proferidos ao advogado dos jogadores denegriam sua imagem, repercutindo
de forma negativa, tendo em vista que a intonação da discussão deu a entender que o
promovente quis se aproveitar  da situação, inclusive,  locupletando-se ilicitamente.  E
que mesmo sem mencionar de forma explícita o nome do causídico, na cidade, todos sa-
biam de quem se tratava (fls. 424/427).

Assim, nos termos do art. 187 do CC/02:

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.

Nesse sentido, veja-se, ainda, o que dispõe o art. 186 do CC/02:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclu-
sivamente moral, comete ato ilícito.



Nesse contexto, enfrentar o debate sobre dano moral, e conse-
quentemente, sobre violação de direitos da personalidade, através de matéria divulgada-
em programa de rádio, transmitido ao vivo, pressupõe uma detalhada análise do caso
concreto, a fim de que se torne possível identificar e diferenciar o exercício regular do
direito à liberdade de expressão, da conduta lesiva que denota responsabilidade civil
pela ocorrência do dano moral.

E no exame dos fatos e das provas trazidas ao processo, a con-
clusão lógica é a da ocorrência da lesão íntima, pois não há justificativa plausível para a
forma de agir dos promovidos, primeiros apelantes.

Como é sabido, a possibilidade de indenização por dano moral é
uma construção da nossa Carta Constitucional de 1988, que em seu artigo 5º, inciso V,
assegurou o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem”, acrescentando, no inciso X, do mesmo dispositivo, a in-
violabilidade da “intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, além
da dicção do artigo 1º, inciso III, quando se consagrou a dignidade da pessoa humana
como alicerce dos direitos da personalidade.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso IX, proclama ser “livre
a expressão intelectual, artística, científica e de comunicação”, entretanto, nesse con-
fronto entre a inviolabilidade da imagem, do nome, da honra e da dignidade alheias e a
liberdade de expressão e comunicação, como corolário do direito de informação, deve
prevalecer aquele que representa a salvaguarda da dignidade humana.

Diante disso, o dever de indenizar é medida que se impõe. 

Cito precedentes do STJ nesse sentido:

RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO
MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXTRAPOLAÇÃO DO DI-
REITO DE INFORMAR.  OFENSA À HONRA CONFIGURADA.
REEXAME  DE  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº
7/STJ.  CONDENAÇÃO  À PUBLICAÇÃO  INTEGRAL  DA SEN-
TENÇA. LEI DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO. STF. ADPF Nº
130/DF. OBRIGAÇÃO DE FAZER INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA
DE  PREVISÃO  LEGAL  OU  CONSTITUCIONAL.  DIREITO
CONSTITUCIONAL DE RESPOSTA. DISTINÇÃO. 1. Consoante a
jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, os direitos à in-
formação e à livre manifestação do pensamento, apesar de mere-
cedores de relevante proteção constitucional, não possuem caráter
absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias cons-
titucionais não menos essenciais à concretização da dignidade da
pessoa humana, tais como o direito à honra, à intimidade, à priva-
cidade e à imagem. 2. No desempenho da nobre função jornalísti-
ca, o veículo de comunicação não pode descuidar de seu compro-
misso ético com a veracidade dos fatos narrados e, menos ainda,
assumir postura injuriosa ou difamatória com o simples propósito
de macular a honra de terceiros.  3. A desconstituição das conclu-
sões a  que chegou o Tribunal  de origem -  no tocante ao conteúdo
ofensivo da matéria jornalística publicada na revista VEJA com o títu-
lo "Sequestro Fajuto" e à responsabilidade da editora ré pelo dever de



indenizar os danos morais dessa publicação resultantes - ensejaria in-
cursão no acervo fático-probatório da causa, o que, como consabido,
não se coaduna com a via do recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula nº 7/STJ. 4. A partir do julgamento definitivo da ADPF nº
130/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, restou reconhecida a não re-
cepção da Lei nº 5.250/1967 (Lei de Imprensa) pela Constituição Fe-
deral de 1988 e, com isso, a inaplicabilidade do art. 75 daquele diplo-
ma legal, que estabelecia que a sentença cível (ou criminal), transitada
em julgado, deveria ser publicada, a pedido do interessado e por deter-
minação da autoridade competente, em jornal, periódico ou através de
órgão de radiodifusão de real circulação, ou expressão, às expensas da
parte vencida ou condenada. 5. É assente na jurisprudência da Segun-
da Seção que o direito de impor ao ofensor o ônus de publicar inte-
gralmente a decisão judicial condenatória proferida em seu desfavor,
que não se confunde com o direito constitucional de resposta, não en-
contra fundamento direto na legislação vigente e tampouco na Consti-
tuição Federal, não sendo abrangido também pelo princípio da repara-
ção integral do dano, norteador da legislação civil brasileira. Prece-
dentes. AP n. 0000007-27.2015.815.0081 11 6. Recurso especial par-
cialmente  provido.  (REsp  1297426/RO,  Rel.  Ministro  RICARDO
VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
03/11/2015, DJe 10/11/2015).

CIVIL. DANOS MORAIS. DOCUMENTO ESCRITO IMPUTANDO
A PECHA DE “MENTIROSO” A ADVERSÁRIO POLÍTICO. LIDO
EM  PROGRAMA  RADIOFÔNICO  E  POSTERIORMENTE  DIS-
TRIBUÍDO EM VIA IMPRESSA. REPROVABILIDADE EVIDEN-
TE. CONDENAÇÃO DE ACORDO COM OS PRECEDENTES. 1 -
A crítica entre políticos que desvia para ofensas pessoais, atribuindo a
prática de mentir ao adversário, causa dano moral,  porque mentir é
conduta socialmente desabonadora. 2 - A garantia constitucional de
liberdade de manifestação do pensamento (art. 5.º, IV) deve res-
peitar, entre outros direitos e garantias fundamentais protegidos,
a honra das pessoas,  sob pena de indenização pelo dano moral
provocado, como decorre dos termos do art. 5.º, V e X, da CF. Não
se deve confundir, por consequência, liberdade de expressão com ir-
responsabilidade  de  afirmação.  Recurso  especial  provido.  (REsp
801.249/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TUR-
MA, julgado em 09/08/2007, DJ 17/09/2007, p. 257).

À luz do exposto, vê-se que o caso não merece a proteção cons-
titucional da liberdade de expressão e de imprensa, traduzindo abuso de direito.

Ressalte-se,  ademais,  que,  de acordo com a jurisprudência do
STJ, "o dano moral não depende de prova; acha-se in re ipsa" (REsp 296.634/RN, Rel.
Min. BARROS MONTEIRO, DJ 26.8.2002), pois "não há falar em prova do dano mo-
ral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o
ensejam"  (REsp  86.271/SP,  Rel.  Min.  CARLOS ALBERTO  MENEZES  DIREITO,
DJU 9.12.97).

Por  sua  vez,  o  autor  apelou  às  fls.  590/633,  requerendo,  em
suma, a majoração da indenização, bem como a condenação dos promovidos na publica-
ção da retratação, no prazo de 05 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de mul-



ta diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Por fim, que seja fixada a data inicial
dos juros,a paratir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, majorando, ain-
da os honorários advocatícios.

Vislumbra-se dos autos  que o magistrado  a quo  condenou os
promovidos,  primeios  apelantes,  de forma solidária,  ao pagamento da quantia de R$
8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, no entanto, tal valor merece ser majo-
rado.

Ao arbitrar a indenização, deve-se levar em consideração o nível
sócio-econômico das partes, assim como, o animus da ofensa (culpa por negligência e
não dolo) e a repercussão dos fatos, portanto, cabível à situação em exame a condenação
dos promovidos ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Além da majoração da indenização, o promovente requereu a re-
tratação dos promovidos, todavia, tal pleito foi rejeitado pelo magistrado a quo por au-
sência de previsão legal, isto porque tal requerimento se baseou em lei considerada in-
constitucional pelo STF (Lei 5.520/67 – Lei de Imprensa).

Por fim, no que tange ao termo inicial dos juros de, é sabido que
em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora deverão incidir a
partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. 

A propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO
INICIAL. JUROS DE MORA. SÚMULA Nº 54/STJ. CORREÇÃO
MONETÁRIA. SÚMULAS Nº 362/STJ. 1. Em se tratando de res-
ponsabilidade extracontratual, os juros de mora devem ser com-
putados a partir da data do evento danoso, a teor da Súmula nº
54/STJ. 2. Nos termos da Súmula nº 362/STJ, a correção monetá-
ria deve incidir a contar do arbitramento da indenização por da-
nos  morais.  3.  Agravo regimental  parcialmente  provido. (STJ  -
AgRg no REsp 1178911 / PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, Data do Julgamento 02/02/2016, DJe 16/02/2016). 

Isto posto, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeti-
cidade, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao apelo dos promovidos e DOU PRO-
VIMENTO PARCIAL ao apelo do autor, para majorar o quantum indenizatório, a tí-
tulo de danos morais, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como para que a fluên-
cia dos juros de mora iniciem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula
54 do STJ, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Presidiu a sessão a Exma. Desª. Maria das Graças Morais
Guedes. Participaram do julgamento o  Exmo. Sr. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com
jurisdição limitada para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.



Presente ao julgamento a Exma. Srª. Drª. Ana Cândida Espíno-
la, Promotora de Justiça Convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelações Cíveis nº 0002362-98.2008.815.0131 — 4ª Vara de Cajazeiras

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Rádio Alto Pira-
nhas, Nilson Lopes Meireles Filho e Ivanildo Dunga Fernandes e José Batista Neto
contra a sentença de fls.541/546, proferida pelo juízo da 4 Vara de Cajazeiras que, jul-
gou procedente, em parte, o pedido autoral para condenar os promovidos, de forma soli-
dária, a pagar a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao autor, com juros de mora
de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da senten-
ça. Condenou, ainda, os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Os  demandados  opuseram  embargos  de  declaração  às  fls.
548/552, aduzindo omissão e contradição na sentença. Contraminuta pelo autor às fls.
555/569. Embargos rejeitados às fl.s 570/571.

Irresignados, os promovidos interpuseram recurso apelatório de
fls. 573/587, aduzindo que inexiste ato ilícito a ser indenizado, uma vez que não restou
demonstrada qualquer conduta desabonadora por parte dos réus, que sequer citaram o
nome do autor no programa de rádio em questão. Afirmam que a única alusão ocorrida
no debate foi a referência à expressão “advogados”, sem mencionar o nome do promo-
vente, feita pelo Presidente do Clube Atlético Cajazeiras de Desportos, Francisco Nasci-
mento dos Campos (Tico Miudezas), tendo em vista que 12 jogadores ajuizaram recla-
mações trabalhistas, em face do clube, os quais foram patrocinados pelo segundo ape-
lante, e, em virtude do êxito nas ações judiciais, o Estádio Higino Pires Ferreira havia
sido penhorado. Assim, não há que se falar em dano moral, pois mesmo o comentário
feito pelo presidente do clube não conteve qualquer ofensa. Requereram o provimento
do apelo, a fim de julgar improcedente a inicial.

Por  sua  vez,  o  autor  apelou  às  fls.  590/633,  requerendo,  em
suma, a majoração da indenização, bem como a condenação dos promovidos na publica-
ção da retratação, no prazo de 05 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de mul-
ta diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Por fim, que seja fixada a data inicial
dos juros,a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, majorando, ainda
ho shonorários advocatícios.



Contrarrazões apresentadas pelos promovidos às fls. 658/670 e
pelo autor (fls. 671/691), em que alega a preliminar de ofensa ao princípio da dialetici-
dade e, no márito, pede a manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer fls. 701/702v., não
opinou no mérito recursal.

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 05 de maio de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                        Relator
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