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-  Publicando  a  empresa  jornalística  matéria 
com  "animus  caluniandi",  atingindo  a 
dignidade  e  o  decoro  de  alguém,  pratica  a 
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empresa  jornalística  o  abuso  do  direito  da 
liberdade  de  bem informar,  razão  pela  qual 
deve responder civilmente por sua conduta.
-  Caracteriza-se  o  dano  moral  puro  com  a 
violação  do  patrimônio  subjetivo,  exigindo 
apenas  a  demonstração  da  existência  da 
publicação  da  matéria  no  jornal, 
independentemente de prova do prejuízo.
-  No  que  concerne  ao  arbitramento  da 
indenização do dano moral,  o quantum será 
fixado  com  base  na  repercussão  social  da 
lesão,  a  situação  econômica  das  partes 
envolvidas,  observando  o  princípio  da 
razoabilidade, evitando o enriquecimento sem 
justa causa, razão porque, no caso concreto, 
a redução do quantum indenizatório é medida 
que se impõe.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  de 
Recurso de Apelação. 

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Colendo Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, dar provimento ao 
apelo, nos termos do voto do relator e da certidão de julgamento de fl. 169.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais 
ajuizada  por  RICARDO  VIEIRA  COUTINHO em  face  do  JORNAL 
CORREIO  DA  PARAÍBA  LTDA,  alegando  que  o  promovido,  sob  a 
responsabilidade  de  seu  diretor  e  editor,  noticiou  inverdades  sob  a 
manchete  “Concorde:  empresário  fez  doação  a  Ricardo”.  Sustenta  o 
demandante que a reportagem buscou denegrir sua imagem em evidente 
perseguição política ao noticiar que “o ex-prefeito de João Pessoa, Ricardo  
Coutinho, pré-candidato a governador pelo PSB, teria recebido doação de  
dinheiro em espécie na Campanha de 2008,  do empresário Olavo Cruz  
Neto,  que segundo informa,  seria  um dos envolvidos no famoso CASO  
CONCORDE”.

Assegura que houve um caso de incompetência jornalística 
do requerido ao relacionar Olavo Cruz Neto com Olavo Cruz Lira e Olavo 
Bilac Cruz Neto, o primeiro contribuinte em 2008 para a campanha eleitoral 
do candidato ora promovente e os outros dois contribuintes da campanha 
do candidato vencedor das eleições para o Governo do Estado em 2006.

Afirma  que  houve  por  parte  do  periódico  uma  vontade 
consciente de implantar na mente das pessoas em geral, em especial dos 
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eleitores,  uma dúvida em relação ao caráter do promovente, mediante o 
estabelecimento  de  um  vínculo  entre  o  episódio  do  edifício  Concorde, 
valendo-se da coincidência  de nomes entre  os citados doadores,  o que 
denota que a postura do promovido configura inegável conduta ilícita, pois, 
manipula  fatos  negativos  de  amplo  conhecimento  com  o  intuito  de 
prejudicar a imagem do promovente, então candidato, perante a sociedade, 
razões  pelas  quais,  pugna  o  autor  pela  procedência  do  pedido  para 
condenar o promovido ao pagamento de uma indenização a título de danos 
morais  no  valor  correspondente  a,  no  mínimo,  10  (dez)  vezes  o  valor 
referente ao total de tiragem média semanal do p eriódico.

Juntou procuração e documentos às fls. 29/35.
Citado, o promovido contestou às fls. 41/56, alegando, em 

apertada síntese, que a matéria publicada em 17/04/2010 apenas retratou 
um fato jornalístico de interesse público, onde faz referência a uma doação 
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que de fato o autor recebeu, ressaltando 
que  a  matéria  equivocou-se  apenas  quando,  dado  a  similaridade, 
relacionou o nome do doador da campanha eleitoral em 2008, Olavo Cruz 
Neto, ao caso do Edifício Concorde ocorrido em 2006 durante as eleições 
daquele ano, onde teve como um dos doadores do candidato vencedor, o 
Sr. Olavo Cruz Lira, também proprietário da sala, local da suposta fraude.

Afirma  que  o  erro  cometido  é  perfeitamente  escusável, 
dispensando qualquer intenção maldosa e que não foi o único veículo de 
comunicação a se equivocar na notícia, citando o Site JusBrasil e o Portal 
PB Agora como veiculadores da mesma notícia,  sem que o promovente 
tenha  demandado  contra  estes.  Ao  final,  reporta-se  à  ausência  de 
culpabilidade e insta pela improcedência do pedido com a condenação do 
promovente nos ônus sucumbenciais.

Juntou Procuração e documentos às fls. 57/68.
Sobreveio réplica às fls. 70/78.
Conclusos os autos, o Magistrado  a quo  sentenciou às fls. 

83/89, cujo dispositivo transcrevo,  in verbis:  “Com essas considerações e 
com fundamento no art. 5º, inc. IV, da Constituição Federal, c/c art. 187 do  
Código Civil, julgo PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR a empresa 
JORNAL  CORREIO  DA  PARAÍBA  a  pagar  a  RICARDO  VIEIRA 
COUTINHO, a título de indenização por danos morais,  a quantia de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir  
da publicação desta sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% a.m.,  
a partir da publicação do artigo. [...]”.

Inconformado  com  a  r.  Sentença,  o  Jornal  Correio  da 
Paraíba apelou às fls. 109/126, transcrevendo dispositivos legais, doutrina 
e jurisprudência sobre o tema, e, repisando os argumentos evidenciados na 
defesa,  aduziu  que a publicação equivocada referente ao nome do real 
doador  da  campanha  eleitoral  em  2008,  constitui  apenas  uma  simples 
falha, sem intenção maliciosa, maldosa e sem conotação política por parte 
do apelante e, em razão disso não há que falar em responsabilidade civil e 
seu consequente dever de indenizar, razão porque entende que a fixação 
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na sentença de uma indenização no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais)  é  altíssima  e  impensada,  especialmente  quando  se  vislumbra 
anêmica publicação jornalística que sequer  causou dano ou prejuízo ao 
apelado,  tendo em vista  que no ano de 2010,  foi  eleito  Governador  do 
Estado  da  Paraíba,  vencendo  os  dois  turnos  eleitorais,  caminhando 
atualmente para a reeleição. Porém, eventualmente, na remota hipótese de 
manutenção da condenação que lhe fora imposta, argumenta o apelante 
que qualquer  valor  indenizatório  da presente  ação deve ser  limitado de 
acordo com os parâmetros definidos na jurisprudência hodierna.

Ao  final,  o  apelante  insiste  em  afirmar  que  a  matéria 
jornalística reputada como ilícita, não teve a intenção de ofender a pessoa 
do recorrido, agindo apenas no exercício regular de um direito permitido 
pelo  art.  188,  inciso I,  do Código  Civil,  razões  pelas  quais,  pugna  pelo 
provimento da apelação para reformar a sentença, julgando improcedente o 
pedido autoral, ou, na remota hipótese de manutenção do pleito originário, 
seja reduzido o  quantum indenizatório nos limites da proporcionalidade e 
da razoabilidade.   

Recebido o apelo em ambos os efeitos (fl. 130), sobrevieram 
as contrarrazões do recorrido, que pugnou pelo desprovimento do reclamo 
(fls. 132/143).

Instada a manifestar-se, a d. Procuradoria de justiça limitou-
se a indicar que o feito retomasse o seu caminho natural, submetendo-se 
ao elevado crivo dessa Egrégia Câmara.

 É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque, além de tempestivo, atende aos 
demais pressupostos de admissibilidade.

Por não terem sido suscitadas preliminares ou prejudiciais, 
passo diretamente à análise do mérito da  quaestio,  sobressaindo que o 
ponto  nodal  do  presente  recurso  cinge-se  em  verificar  a  existência  de 
conduta ilegítima praticada pelo recorrido - publicação de fato em jornal de 
circulação estadual - e, em decorrência de tal manifestação de vontade, se 
houve resultado lesivo em desfavor do demandante.

Consoante  à  ordem  jurídica  vigente,  devem  conviver 
harmoniosamente a liberdade de manifestação de pensamento em todas 
as suas dimensões e o direito de intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, enquanto atributos que compõem a personalidade 
humana, estabelecendo a sistemática positivada limites para atuação das 
pessoas perante a sociedade. .

Ainda, da mesma forma é importante preservar e resguardar 
a  individualidade  e  intimidade  das  pessoas,  se  fazendo  necessário 
assegurar o direito de divulgação dos fatos pela imprensa quando estes 
alcancem o interesse público ou social que suplante aqueles.
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Assevera  o  autor/recorrido  que  a  matéria  publicada  no 
veículo de comunicação – Concorde: empresário fez doação a Ricardo - 
ocasionou  prejuízo  à  intimidade,  a  honra  e  a  imagem,  lesionando  os 
aspectos que compõem a personalidade humana.

Pois bem. Para a materialização do ato ilícito passível  de 
indenização,  faz-se  necessário  que  a  conduta  externada  e  solidificada 
perante a sociedade contrarie a ordem positivada vigente,  violando bens 
juridicamente protegidos.

Nesse norte são os escólios do douto Rui Stoco:

"Assim sendo, para que haja ato ilícito, necessária se  
faz a conjugação dos seguintes fatores: a existência  
de  uma  ação;  violação  da  ordem  jurídica;  a  
imputabilidade;  a  penetração  na  esfera  de  outrem.  
Desse  modo,  deve  haver  um  comportamento  do 
agente,  positivo  (ação)  ou  negativo  (omissão),  que,  
desrespeitando  a  ordem  jurídica,  cause  prejuízo  a  
outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse  
comportamento  (comissivo  ou  omissivo)  deve  ser  
imputável à consciência do agente, por dolo (intenção)  
ou por culpa (negligência, imprudência ou imperícia),  
contrariando,  seja  um  dever  geral  do  ordenamento  
jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto  
(inexecução da obrigação ou de contrato)."

In  specie,  no  que  concerne  à  matérias  jornalísticas,  a 
divulgação de fatos verdadeiros, tal como ocorrem no mundo fenomênico, é 
legítimo e salutar. Por outro lado, não estará em harmonia com a ordem 
jurídica  vigente  quando  a  manifestação  de  vontade  pela  imprensa 
ultrapassa os limites da normalidade, configurando o abuso do direito de 
informar e divulgar.

Partindo da premissa de que os profissionais da imprensa 
detêm vasto conhecimento do vernáculo, devem tais técnicos imprimirem 
maior  cautela  no  seu mister  de bem informar,  utilizando os nomes das 
pessoas e as palavras adequados a tal desiderato, prevalecendo sempre a 
verdade  dos  fatos  narrados  no  veículo  de  comunicação  e,  destarte, 
tangenciando qualquer dubiedade das circunstâncias retratadas.

Deve-se  entender  que  o  direito  de  veicular  informações 
também  constitui  um  ônus,  devendo  informar  dentro  dos  limites  e 
circunstâncias em que os fatos aconteceram, sem julgamentos, malícia e 
sem ironia, mormente no caso de notícias que atinjam a intimidade, a vida 
privada,  a  honra  e  a  imagem  das  pessoas.  Além  do  que,  é  preceito 
constitucional  largamente  declarado  que  ninguém pode  ser  considerado 
culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

O  dano  moral,  singelamente,  pode  ser  conceituado  sob 
duplo aspecto, o objetivo e o subjetivo, considerado este como o sofrimento 
psíquico ou moral,  as dores,  as angústias  e as frustrações infligidas ao 
ofendido, e aquele, como a afetação de sua reputação no meio social.

Apelação Cível nº 0021994-58.2010.815.2001  5



O Professor Yussef Sahid Cahali, ensina que: 

"tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana,  
ferindo-lhe os valores fundamentais  inerentes  à sua  
personalidade  ou  reconhecidos  pela  sociedade  em 
que está integrado, qualifica-se, em linha de principio,  
como  dano  moral;  não  há  como  enumerá-los  
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia,  
no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente  
querido falecido; no desprestigio, na desconsideração  
social,  no  descrédito  à  reputação,  na  humilhação  
pública,  no  devassamento  da  privacidade;  (..),  nas 
situações de constrangimento moral. "1

E segue o citado mestre: 

"acentua-se  cada  vez  mais  na  jurisprudência  a 
condenação daqueles atos que molestam o conceito 
honrado  da  pessoa,  colocando  em  dúvida  a  sua 
credibilidade e o seu crédito.  Definem-se como tais  
aqueles  atos  que,  de  alguma  forma,  mostram-se 
hábeis para macular o prestígio moral da pessoa, sua  
imagem, sua honradez e dignidade (...)".

Já Carlos Alberto Bittar, por seu turno, assinala que:

"...qualificam-se como morais os danos em razão da 
esfera  da  subjetividade,  ou  do  plano  valorativo  da 
pessoa  na  sociedade,  em  que  repercute  o  fato  
violador, havendo-se como tais aqueles que atingem 
os aspectos mais íntimos da personalidade humana  
(o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da  
própria valoração da pessoa no meio em que vive e  
atua (o da reputação ou da consideração social)".

No  primeiro  caso,  por  ser  de  ordem  subjetiva,  o  dano 
encontra-se  implícito  na  própria  existência  do  fato,  repercutindo  na 
intimidade do indivíduo;  no segundo,  de natureza objetiva,  necessária  a 
comprovação  dos  reflexos  negativos  acarretados  pelo  evento  danoso  à 
imagem do indivíduo, perante o meio social em que vive.

Logo, caracteriza-se o dano moral puro com a violação do 
patrimônio  subjetivo,  exigindo  apenas  a  demonstração  da  existência  da 
publicação da matéria jornalística, independentemente de prova do prejuízo 
sofrido pelo autot.

No caso que vem à baila, o réu/apelante fez circular em seu 
periódico  texto  referente  à  doação  feita  por  empresário  a  campanha 
eleitoral do ora recorrido, conforme trecho que segue: 

"O  ex-prefeito  de  João  Pessoa,  Ricardo  Coutinho,  
pré-candidato  a  governador  pelo  PSB,  recebeu 

1 Dano Moral, 2ª ed. 2ª tiragem,RT
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doação  de  dinheiro  em  espécie  na  campanha  de 
2008  do  empresário  Olavo  Cruz  Neto,  um  dos  
envolvidos no famoso “Caso Concorde” (do dinheiro  
jogado pela janela de um edifício na avenida Epitácio 
Pessoa,  na  Capital),  objeto  de  investigação  pela  
Polícia Federal (PF) e processo que ainda tramita na  
Justiça  Eleitoral.  O  montante  doado  foi  de  R$ 
8.000,00  (oito  mil  reais).  A  revelação  foi  pulicada  
ontem no portal de notícias PB Agora, com cópia do 
documento de comprovação da doação”.

Denota-se do conteúdo descrito em epígrafe, diante de solar 
clareza e com o uso de um mínimo de inteligência, que o texto não tem 
relação eminentemente jornalística, calcada em um "animus narrandi”, pelo 
contrário, o que há na verdade é o "animus caluniandi".

Portanto, chega-se ao denominador comum de que a notícia 
publicada pelo apelante e ventilada nos autos não tem a natureza apenas 
informativa,  carregando  na  sua  essência  o  conteúdo  de  lesionar  a 
personalidade  da  pessoa  envolvida  no  texto  impresso  no  jornal,  via  de 
consequência,  extrapolando  os  limites  estabelecidos  na  sistemática 
positivada para os veículos de comunicação,  desencadeando a violação 
dos aspectos que compõem a personalidade humana, pois ao publicar a 
reportagem de fls. 31, pontificou de forma clara e objetiva que o nome do 
empresário,  Olavo Cruz Neto,  doador  do valor  de R$ 8.000,00  (oito  mil 
reais)  em  2008,  para  campanha  eleitoral  do  recorrido,  como  sendo  a 
mesma pessoa que estava envolvida num caso de suposta fraude eleitoral 
em 2006, qual seja, “Caso Concorde”.

No que tange à responsabilidade do promovido pelo dano 
experimentado  pelo  autor,  mister  se  faz  para  sua  caracterização  a 
presença dos seguintes requisitos: a) ato ilícito do agente; b) efetivação do 
evento danoso ; c) o nexo causal entre a conduta ilegal e o prejuízo sofrido 
pela vítima.

Sobre a conduta do agente e a reparação do dano, não há o 
que se discutir, pelas regras contidas no art. 186 do Código Civil, em vigor, 
c/c art. 5°, X da Constituição Federal, respectivamente,

"Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária, 
negligência,  ou  imprudência,  violar  direito,  e  causar 
dano  a  outrem,  ainda  que  exclusivamente  moral, 
comete ato ilícito."

"Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros  residentes  o  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 
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a indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação;

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito 
em julgado de sentença penal condenatória".

De tal modo, vislumbra-se que o promovido divulgou matéria 
caluniosa e ofensiva à honra e à imagem do demandante, bem como existe 
o liame lógico entre a conduta externada pelo veículo de comunicação e o 
evento experimentado pelo demandante.

Quanto  ao  apelante,  pessoa  jurídica  de  direito  privado 
responde  por  seus  empregados,  serviçais  e  prepostos,  no  exercício  do 
trabalho que lhes competir, ou em razão dele, na forma do preceituado no 
artigo 932, III, do Código Civil.

Publicando  a  empresa  jornalística  matéria  com  "animus 
caluniandi", atingindo a dignidade e o decoro de alguém, pratica a empresa 
jornalística o abuso do direito da liberdade de bem informar,  razão pela 
qual, deve responder civilmente por sua conduta.

Ademais, como a hipótese dos autos é de dano moral puro, 
daí a desnecessidade da vítima demonstrar a sua efetiva existência. É que, 
conforme tem se entendido, a prova do dano moral puro, para não deixar 
seus domínios e passar à província do dano moral reflexo, que é indireto, 
cingir-se-á à existência do próprio ilícito.

Como a empresa jornalística publicou matéria com "animus 
caluniandi",  vindo  a  atingir  a  dignidade  e  o  decoro  de  alguém,  comete 
abuso do direito da liberdade de bem informar, devendo, pois, responder 
civilmente pela conduta ilícita.

A  demonstração  do  resultado  lesivo,  qual  seja,  a  notícia 
caluniosa, e do nexo causal, só por si, bastam ao direito de indenização 
correspondente, já que a dor moral não pode ser medida por técnica ou 
meio de prova do sofrimento e, portanto, dispensa comprovação.

Sobre o tema, apresento o pronunciamento desta egrégia 
Corte, no julgamento da Apelação Cível referente ao processo 95.002043-
6, cujo relator foi o eminente Desembargador Plínio Leite Fontes:

"Existindo ofensa á dignidade ou decoro de alguém,  
gera-se, independentemente de reflexos patrimoniais,  
o  direito  à  reparação,  ante  a  presunção,  pelo  
legislador, de ocorrência de prejuízo para o ofendido,  
que fica isento do ônus de prová-lo."

No tocante ao arbitramento econômico da indenização por 
danos morais,  o valor  reparatório exerce uma função de ordem pública, 
pois visa impingir o sentimento de justiça no cidadão lesado, sendo assim, 
preponderantemente subjetivo, devendo se valer da necessidade de quem 
pede  e  da  possibilidade  de  quem  vai  pagar,  compondo  também  a 
dosimetria do quantum a gravidade do ato praticado pelo infrator e suas 
conseqüências.
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Além disso, alguns pré-requisitos devem ser analisados, tais 
como a situação econômica  das partes,  a  extensão do dano e se este 
derivou de culpa ou dolo,  de tal maneira a não propiciar o enriquecimento 
sem causa da lesada e, de outro lado, arruinar o demandado. Com relação 
à situação econômica das partes, de um lado está um ex-prefeito da capital 
e pré-candidato ao Governo do Estado da Paraíba, à época do fato, por 
outro lado se encontra a empresa jornalística apta economicamente para 
cumprir a prestação perseguida pelo promovente desta relação processual.

Quanto  à  extensão  do  dano,  verifica-se  que,  os  abalos 
psíquicos  e  moral  ocasionados  ao  autor  pela  publicação  inverídica  da 
matéria  noticiada  foram extremos,  devido  à  repercussão  desencadeada 
pela notícia.

Sob  outro  aspecto,  a  indenização  por  danos  morais  deve 
traduzir-se  em  montante  que  represente  advertência  ao  ofensor  e  à 
sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou a lesão dele 
proveniente. Portanto, o caráter inibitório atribuído à indenização servirá para 
desestimular  o  condenado  a  praticar  novamente  a  conduta  lesiva, 
desincentivando a reiteração do ato, como o delineado em epígrafe.

Nessa linha, orientam os seguintes precedentes:

"[...] A indenização por dano moral deve ser fixada em 
termos razoáveis, não se justificando que a reparação 
venha  a  constituir-se  em  enriquecimento  indevido, 
devendo  o  arbitramento  operar-se  com  moderação, 
proporcionalmente  ao  grau  de  culpa,  ao  porte 
empresarial das partes, às suas atividades comerciais 
e, ainda, ao valor do negócio. Há de orientar-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,  notadamente  à  situação  econômica  atual  e  às 
peculiaridades  de  cada  caso  [...]"  (Resp  nº. 
205.268/SP,  Rel.  Min.  Sálvio  de Figueiredo  Teixeira, 
Quarta Turma, j. em 08/06/99).

"[…]  A  fixação  do  quantum  devido  a  título  de 
indenização  pelo  abalo  moral  sofrido,  deflui  do 
prudente  arbítrio  do  julgador,  ao  examinar 
determinadas circunstâncias relevantes existentes nos 
autos, não podendo ser fixado em cifras extremamente 
elevadas,  que  importem  enriquecimento  sem  causa 
por parte do lesado, nem ser irrisório, a ponto de não 
servir de inibição ao lesante." (AC n. 2002.009481-7, 
de Lages, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. em 
17/06/2004).

"[...] O valor da indenização do dano moral deve ser 
arbitrado pelo juiz de maneira a servir, por um lado, de 
lenitivo  para  o  abalo  creditício  sofrido  pela  pessoa 
lesada, sem importar a ela enriquecimento sem causa 
ou estímulo ao prejuízo suportado; e, por outro, deve 
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desempenhar  uma  função  pedagógica  e  uma  séria 
reprimenda ao ofensor, a fim de evitar a recidiva [...]" 
(AC  n.  2001.010072-0,  de  Criciúma,  Rel.  Des.  Luiz 
Carlos Freyesleben, Segunda Câmara de Direito Civil, 
j. em 14/10/2004).

Destarte,  sopesadas  as  circunstâncias  em  que  ocorreu  a 
equivocada  publicação  no  periódico  de  circulação  estadual,  e  tendo  em 
conta  especialmente  o  caráter  inibitório  da  indenização,  a  fim  de  evitar 
reiteradas  afrontas  aos  direitos  das  pessoas  por  parte  dos  meios  de 
comunicação,  e,  ainda,  em  razão  do  pedido  alternativo  de  redução  da 
condenação, mesmo numa hipótese remota como aduz o apelante, o que 
denota de certa forma uma retratação, entendo que, data vênia, não andou 
bem o juízo a quo ao fixar o quantum indenizatório em R$ 100.000,00 (cem 
mil reais), pois, a meu ver, tenho-o como exacerbado para a história narrada 
e incompatível às particularidades apreciadas, restando, portanto, a reforma 
da sentença monocrática apenas no tocante a quantificação da indenização, 
de modo que, adotando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a 
reduzo para o quantum indenizatório no valor de R$ 50.000,00(cinquenta mil 
reais), por entender ser medida justa, compensatória e punitiva. 

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao apelo, para reduzir o 
quantum  indenizatório,  fixando  o  valor  de R$  50.000,00  (cinquenta  mil 
reais),  mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de primeiro 
grau.

     É como voto.

   Presidiu a Sessão a Exma. Sra. Desª. Maria das Graças 
Morais Guedes. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Francisco  Paula  Ferreira 
Lavor, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

       DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                                RELATOR
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