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ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 0066202-59.2012.815.2001.
ORIGEM: 7ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE:  Jornal Correio da Paraíba Ltda. (Jornal Já) e Walter Galvão Peixoto de Vasconcelos
Filho.
ADVOGADO: Paulo Guedes Pereira (OAB/PB 6.857) e Clóvis Souto Guimarães Júnior (OAB/PB
16.354).
APELADO: Claudete de Lourdes Reis Moura.
DEFENSOR: Manfredo Estevam Rosenstock.

EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NOTÍCIA VEICULADA EM
MATÉRIA  JORNALÍSTICA.  FATOS  EXTRAÍDOS  DE  INVESTIGAÇÃO
POLICIAL  E  DE  DECLARAÇÕES  DE  AUTORIDADES  PÚBLICAS.
NARRATIVA  QUE  ULTRAPASSA  O  CARÁTER  MERAMENTE
INFORMATIVO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  AGRAVO  RETIDO
INTERPOSTO  PELOS  RÉUS.  DECISÃO  PROLATADA  EM  AUDIÊNCIA.
INDEFERIMENTO  DO  REQUERIMENTO  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVA
TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DE ANÁLISE DO RECURSO
NAS  RAZÕES  DO  APELO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  523,  DO  CPC/1973,
VIGENTE  À  ÉPOCA.  RECURSO  NÃO  CONHECIDO. APELAÇÃO.
SUPOSTO  DIREITO  DE  INFORMAÇÃO.  MATÉRIA  NOTICIADA  COM
CUNHO  SENSACIONALISTA.  INOBSERVÂNCIA  DOS  DEVERES  DE
CUIDADO  E  PERTINÊNCIA INERENTES  À  ATIVIDADE  DA IMPRENSA.
VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO PERSONAGEM DA
MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO DA VIÚVA QUE ULTRAPASSA O MERO
ABORRECIMENTO.  EXTRAPOLAÇÃO  DOS  LIMITES  DO  DIREITO  DE
INFORMAR.  EXERCÍCIO  REGULAR  DO  DIREITO  NÃO  CONFIGURADO.
CARACTERIZAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO  DESCABIDA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.  O  Agravante  deve  requerer  ao  Tribunal  que  conheça  do  Agravo  Retido,
preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação, ou nas  contrarrazões, se
for o caso, na forma do art. 523, caput, do Código de Processo Civil, sob pena de
não conhecimento.

2.  Enquanto projeção da liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de
imprensa não se restringe aos direitos de informar e de buscar informação, abarcando
outros que lhes são correlatos, tais como os direitos à crítica e à opinião, no entanto,
não possui caráter absoluto, encontrando limitação no interesse público e nos direitos
da personalidade, notadamente à imagem e à honra, das pessoas sobre as quais se
noticia. (Precedentes do STJ)

3. Na atividade da imprensa é possível vislumbrar a existência de três deveres, quais
sejam, o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade, de
forma que, se a publicação, inobservando referidos deveres, extrapola o exercício
regular  do  direito  de  informar,  fica  caracterizada  a  abusividade  e  o  dever  de



indenizar. (Precedentes do STJ)

4.  O quantum indenizatório deve ser suficiente para reparar os danos sofridos pelo
ofendido sem caracterizar o enriquecimento ilícito, e para atingir o caráter punitivo e
pedagógico, evitando que o ofensor volte a agir de forma ilícita.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0066202-59.2012.815.2001, em que figuram como Apelantes o Jornal Correio da
Paraíba Ltda. (Jornal Já) e Walter Galvão Peixoto V. Filho e como Apelada Claudete
de Lourdes Reis Moura.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator,  em não conhecer do Agravo Retido, conhecer
da Apelação e negar-lhe provimento.

VOTO.

Jornal Correio da Paraíba Ltda. (Jornal Já) e Walter Galvão Peixoto de
Vasconcelos Filho interpuseram Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo
da  7ª  Vara  Cível  da  Comarca  desta  Capital,  f.  74/76,  nos  autos  da  Ação  de
Indenização por Danos Morais em face deles ajuizada por  Claudete de Lourdes
Reis  Moura,  que julgou procedente o pedido,  condenando-os  ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, corrigido monetariamente a partir
do  arbitramento,  bem  como  das  custas  e  honorários  advocatícios  fixados  no
percentual de 10% sobre o valor da condenação, ao fundamento de que a divulgação
de matéria jornalística com emissão de juízo de valor sobre os fatos narrados, ainda
que obtidos por meio de documentos oficiais e investigações policiais, ultrapassa o
exercício regular de direito amparado pela liberdade de imprensa.

Em suas razões, f. 91/109, os Apelantes alegaram que agiram no exercício
regular do direito de informação ao divulgar, por meio de matéria jornalística, fatos
de interesse da sociedade, baseados em documentos oficiais e informações policiais
decorrentes de investigações, inexistindo qualquer conduta ilícita.

Defenderam que a matéria possui caráter eminentemente informativo, sem
emissão de qualquer juízo de valor sobre os fatos, e que a Apelada não comprovou
os  supostos  danos  alegados,  o  que,  no  seu  entender,  configura  excludente  de
responsabilidade, apta a afastar o dever de indenizar.

Pugnaram pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e
o pedido julgado improcedente,  ou,  na hipótese de entendimento diverso,  que o
valor fixado a título de dano moral seja minorado.

Contrarrazoando, f. 114/117, a Apelada alegou que a liberdade de imprensa
deve ser exercida com responsabilidade, sem violar o direito à honra e à imagem
constitucionalmente garantido.

Afirmou  que  o  falecimento  de  seu  esposo  foi  noticiado  de  forma
desrespeitosa, ultrapassando os limites do direito de informação, e que a publicação
da imagem dele, por ocasião da reportagem, não foi autorizada pela família, o que,



no seu dizer, configura ato ilícito passível de indenização.

Requereu, ao final, o desprovimento do Recurso.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  122/123,  opinando  pelo
prosseguimento do Recurso sem manifestação sobre o mérito por não vislumbrar
hipótese de sua intervenção obrigatória.

É o relatório.

Consigno  que,  por  ocasião  da  Audiência  de  f.  47,  os  Réus  interpuseram
Agravo Retido  contra  a  Decisão  que indeferiu  a  produção de  prova testemunhal,
considerando,  no  entanto,  que  não  reiteraram  expressamente  o  conhecimento  do
referido  Recurso  nas  razões  do  Apelo,  conforme  o  disposto  no  art.  523,  do
CPC/19731, vigente à época, dele não conheço.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

É entendimento do STJ2 que, enquanto projeção da liberdade de manifestação
de pensamento, a liberdade de imprensa não se restringe aos direitos de informar e
de buscar informação, abarcando outros que lhes são correlatos, tais como os direitos
à crítica e à opinião, no entanto, não possui caráter absoluto, encontrando limitação
no interesse público e  nos direitos  da personalidade,  notadamente à  imagem e à
honra, das pessoas sobre as quais se noticia.

1Art.  523.  Na  modalidade  de  agravo  retido  o  agravante  requererá  que  o  tribunal  dele  conheça,
preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação.

2AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO  POR  PERDAS  E  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  REPORTAGEM
JORNALÍSTICA.  LIBERDADE  DE  INFORMAÇÃO  E  COMUNICAÇÃO  JORNALÍSTICA.
EXTRAPOLAÇÃO  DOS  LIMITES.  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS  COMPROVADOS.
QUANTUM.  RAZOABILIDADE.  REVISÃO  DE  MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A
ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp
914.309/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
26/09/2017, DJe 10/10/2017).

RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANOS
MORAIS.  IMAGEM.  IMPRENSA.  PROGRAMA JORNALÍSTICO.  DEVER  DE  INFORMAÇÃO.
LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITES. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. REPORTAGEM COM
CONTEÚDO  OFENSIVO.  REGULAR  EXERCÍCIO  DE  DIREITO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DA  EMISSORA  E  DOS  JORNALISTAS.  SÚMULA  Nº
221/STJ.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  MAGISTRADO  COMO
DESTINATÁRIO  DAS PROVAS.  INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS  CÍVEL E  CRIMINAL.
QUANTIFICAÇÃO  DO  DANO  EXTRAPATRIMONIAL.  DESPROPORCIONALIDADE.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  REEXAME  DE  PROVAS.  INADMISSIBILIDADE.  SÚMULA Nº  7/STJ. 1.
Enquanto  projeção  da  liberdade  de  manifestação  de  pensamento,  a  liberdade  de  imprensa  não  se
restringe aos direitos de informar e de buscar informação, mas abarca outros que lhes são correlatos, tais
como os direitos à crítica e à opinião. Por não possuir caráter absoluto, encontra limitação no interesse
público e nos direitos da personalidade, notadamente à imagem e à honra, das pessoas sobre as quais se
noticia.
[...]
14. Indenização arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada vítima, que não se revela
desproporcional ante a abrangência do dano decorrente de reportagem televisionada e disponibilizada na
internet.
15.  Recursos especiais não providos.  (REsp 1652588/SP,  Rel.  Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)



Ainda segundo aquela Corte de Justiça3, na atividade da imprensa é possível
vislumbrar a existência de três deveres, quais sejam, o dever geral de cuidado, o
dever de pertinência e o dever de veracidade, de forma que, se a publicação, em
virtude  de  seu  teor  pejorativo  e  da  inobservância  desses  deveres,  extrapola  o
exercício regular do direito de informar, fica caracterizada a abusividade.

Os Apelantes veicularam na Capa do Jornal Já, na Edição nº 163, Ano I, de
16 de novembro de 2009, f. 08, uma reportagem que noticiava uma investigação
realizada para apurar a causa da morte de um idoso ocorrida nesta Capital, no caso,
o  Esposo  da  Apelada,  matéria  divulgada  da  seguinte  forma:  “Morte  solitária:
aposentado empacota depois de um encontro amoroso em pousada”.

Os Apelantes se limitam a defender a tese de que procederam à narrativa dos
fatos,  segundo  eles,  de  interesse  coletivo,  pautados  em  documentos  oficiais  e
informações prestadas por autoridades públicas, sem qualquer emissão de juízo de
valor, caracterizando-se como o exercício regular do direito de informação, o que

3DIREITO CIVIL.  RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA À HONRA DO AUTOR. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE.  AUSÊNCIA.  MATÉRIA  JORNALÍSTICA  QUE  EXTRAPOLOU  EXERCÍCIO
REGULAR  DO  DIREITO  DE  INFORMAR.  DANO  MORAL CARACTERIZADO.  VALOR  DE
REPARAÇÃO. NÃO ALTERADO. 
1. Ação ajuizada em 17/05/2007. Recurso especial interposto em 10/11/2014 e atribuído a este Gabinete
em 22/03/2017.
2.  Inviável  o  reconhecimento  de  violação  ao  art.  535  do  CPC quando  não  verificada  no  acórdão
recorrido omissão, contradição ou obscuridade apontadas pelos recorrentes.
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.  Na atividade da imprensa é possível  vislumbrar a existência de três deveres que, se observados,
afastam a possibilidade de ofensa à honra. São eles: o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o
dever de veracidade.
5. Se a publicação, em virtude de seu teor pejorativo e da inobservância desses deveres, extrapola o
exercício regular do direito de informar, fica caracterizada a abusividade.
6. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso
especial,  nas  hipóteses  em que a  quantia  estipulada  pelo  Tribunal  de  origem revela-se  irrisória  ou
exagerada.
7. Recurso especial não provido. (REsp 1676393/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

DIREITO CIVIL.  RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA À HONRA DO AUTOR. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE.  AUSÊNCIA.  MATÉRIA  JORNALÍSTICA  QUE  EXTRAPOLOU  EXERCÍCIO
REGULAR  DO  DIREITO  DE  INFORMAR.  DANO  MORAL CARACTERIZADO.  VALOR  DE
REPARAÇÃO. NÃO ALTERADO. 
1. Ação ajuizada em 10/05/2010. Recurso especial interposto em 13/11/2014 e atribuído a este Gabinete
em 28/11/2016.
2. 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.
3.  Na atividade da imprensa é possível  vislumbrar a existência de três deveres que, se observados,
afastam a possibilidade de ofensa à honra. São eles: o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o
dever de veracidade.
4. Se a publicação, em virtude de seu teor pejorativo e da inobservância desses deveres, extrapola o
exercício regular do direito de informar, fica caracterizada a abusividade.
5. Recurso especial não provido. (REsp 1653152/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017)



afastaria o dever de indenizar.

Não se discute, in casu, a veracidade das informações prestadas relativas ao
falecimento do esposo da Apelante, mas uma possível narrativa dos fatos de forma
constrangedora e vexatória, demonstrando uma conotação sensacionalista da matéria
veiculada.

Da  simples  leitura  da  matéria  de  capa,  percebe-se  que  os  Apelantes  não
observaram os deveres de cuidado e pertinência na narrativa dos fatos, ultrapassando
o  limite  do  seu  direito  de  informação,  atribuindo  à  matéria  uma  narrativa
constrangedora  que  indiscutivelmente  afetou  os  direitos  da  personalidade  do
personagem  da  notícia,  bem  como  causou  transtornos  aos  seus  familiares  que
ultrapassaram o mero aborrecimento4.

Ademais, observa-se que, por ocasião da reportagem, houve a publicação da
imagem do esposo da Apelante,  não tendo os Apelantes comprovado que tinham
autorização  da  família  nesse  sentido,  contrariando  entendimento  firmado  pelo
Superior Tribunal de Justiça5.

Analisando, portanto, a narrativa dos fatos, e considerando a publicação da
imagem  do  esposo  da  Apelada  sem  autorização  da  família,  observa-se  que  os
Apelantes  ultrapassaram  o  mero  exercício  da  liberdade  de  manifestação  de

4AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  IMPRENSA.  CONTEÚDO
JOCOSO. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ORIGINÁRIAS.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.  2.  AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1.  A matéria  jornalística  veiculada  configurou  o  dano  moral  na  origem e  rever  esse  entendimento
demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em tema de recurso especial, nos termos
do disposto no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa.
2.  Assim,  em  face  da  ausência  de  qualquer  subsídio  capaz  de  alterar  os  fundamentos  da  decisão
agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente recurso.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 781.957/RS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 09/12/2015)

5AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  FOTO  DIVULGADA  EM
MATÉRIA JORNALÍSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SUMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Constato que a revisão das  premissas  firmadas pelo Tribunal  a  quo demandaria reanálise dos fatos
discutidos na lide,  o que é defeso nesta fase recursal  (Súmula 7/STJ) e impede o conhecimento do
recurso especial por ambas as alíneas. 2. A alteração da indenização por dano moral apenas é possível
quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando
configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez
que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula
7/STJ.
3.  Agravo  interno  não  provido.  (AgInt  no  AREsp  1063540/RJ,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 08/09/2017)



pensamento e de informação jornalística6, amparados pelos incisos IV7, IX8, X9 e
XIV10, do art. 5º, e no art. 22011, ambos, da Constituição Federal.

Conclui-se, portanto, que a forma que a notícia foi veiculada pelos Apelantes
transcendeu os limites da liberdade de expressão,  configurando ato ilícito capaz de
gerar indenização por danos morais, como bem retratado na Sentença.

Em relação ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 10.000,00
fixado  pelo  Juízo,  encontra-se  dentro  dos  parâmetros  adotados  em  casos
semelhantes, e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
inexistindo, portanto, motivos para a sua minoração.12

6RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE
MATÉRIA  JORNALÍSTICA.  CONTEÚDO  OFENSIVO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
LIBERDADE  DE  IMPRENSA  EXERCIDA  DE  MODO  REGULAR,  SEM  ABUSOS  OU
EXCESSOS. (STJ, REsp 1297567/RJ, Terceira Turma, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, DJe 02/05/2013).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA. LEI
DE  IMPRENSA (LEI  5.250/67).  ADPF  N.  130/DF.  EFEITO  VINCULANTE.  OBSERVÂNCIA.
LIBERDADE DE IMPRENSA E DE INFORMAÇÃO (CF, ARTS. 5º, IV, IX E XIV, E 220, CAPUT,
§§ 1º E 2º). CRÍTICA JORNALÍSTICA. OFENSAS À IMAGEM E À HONRA DE MAGISTRADO
(CF,  ART.  5º,  V  E  X).  ABUSO  DO  EXERCÍCIO  DA  LIBERDADE  DE  IMPRENSA  NÃO
CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.  (STJ,  REsp 801109/DF,  Quarta Turma,  Rel.  Min.  Raul
Araújo, DJe 12/03/2013).

7 IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

8 IX  -  é  livre  a  expressão  da  atividade  intelectual,  artística,  científica  e  de  comunicação,
independentemente de censura ou licença;

9X - 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;

10XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário
ao exercício profissional;

11Art. 220. 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.

12AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 
1.  O Superior  Tribunal  de Justiça,  afastando a incidência da  Súmula nº  7/STJ,  tem reexaminado o
montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo,
circunstâncias inexistentes no presente caso.
2. Na hipótese, a indenização fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), levando em consideração a
divulgação  descuidada  da  imagem  de  pessoa  pública  em  matéria  jornalística  e  sua  veiculação  à
exploração do ilícito penal de lenocínio.
3. A atualização monetária da indenização fixada e o acréscimo decorrente da incidência de juros legais
de mora não servem ao propósito de demonstrar sua eventual exorbitância para fins de redução na via
especial.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1541034/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)

AGRAVOS  INTERNOS  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL.  DANO  MORAL
DECORRENTE DE MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL
PARA O CASO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que é admissível o exame do valor fixado a título
de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da
importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. A condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante correspondente a
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na forma fixada na decisão monocrática agravada, não se mostra irrisória



Posto isso, não conhecido o Agravo Retido, e conhecida a Apelação, nego-
lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 17 de abril de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

ou exorbitante, considerando as peculiaridades do caso concreto.
3. Agravos internos não providos. (AgInt no REsp 1442239/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TRF  5ª  REGIÃO),  QUARTA  TURMA,  julgado  em
24/10/2017, DJe 07/11/2017)


