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INDENIZAÇÃO -  MATÉRIA JORNALÍSTICA - 
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTRAÍDA 
DE  DOCUMENTO  PÚBLICO   -  DANOS 
MORAIS  -  PROCEDÊNCIA EM  1º  GRAU  - 
IRRESIGNAÇÃO DA RÉ  –  PRELIMINARES 
DE  ILEGITIMIDADE  ATIVA  E  SUSPEIÇÃO 
DO  MAGISTRADO  AFASTADAS  - 
OBRIGAÇÃO  INDENIZATÓRIA 
INEXISTENTE - ACOLHIMENTO - OFENSA À 
HONRA  DA  AUTORA  INDEMONSTRADA  - 
TEXTO  NÃO  OFENSIVO  -  ANIMUS 
NARRANDI  -  DEVER  DE  INDENIZAR 
AFASTADO  –  APELAÇÃO  PROVIDA   - 
SENTENÇA REFORMADA –  PROVIMENTO 
DO APELO E PREJUDICADO O RECURSO 
ADESIVO. 
- A preliminar  de  suspeição  do  magistrado 
monocrático  deveria  ter  sido  levantada  em 
tempo  oportuno  e  mediante  via  processual 
própria, nos termos do art. 305, do Código de 
Processo Civil, restando preclusa a matéria.
- É a promovente parte legítima para figurar 
no  pólo  ativo  da  presente  demanda, 
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porquanto  foi  quem  suportou  os  alegados 
danos morais.

-  A  responsabilidade  civil  da  empresa 
jornalística  não  é  de  ordem  objetiva, 
dependendo da culpa (artigo  186 do  Código 
Civil) e também do nexo de causalidade entre 
o  ato  e  o  dano  que  se  busca  ressarcir,  tal 
como  se  requer  em  ações  de  índoles 
indenizatórias do campo privado.
-  Circunstância  dos  autos  em  que  matéria 
jornalística  que  divulga  informação  extraída 
de documento público não gera dano moral, 
porquanto  materializado  tão  somente  o 
animus narrandi.
-  Assim,  não restando comprovado o intuito 
calunioso  do  agente,  mas,  tão-somente,  o 
animus narrandi,  a improcedência do pedido 
de indenização é medida que se impõe.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima, 

ACORDAM, os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  rejeitar  as 
preliminares  arguidas  e,  no  mérito,  DAR  PROVIMENTO  AO  APELO, 
ficando prejudicado o julgamento do Recurso Adesivo, nos termos do 
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 207.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por JAMILE GONDIM 
JÁCOME contra Empresa Jornalística JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, 
pela  veiculação de matéria  jornalística que entendeu depreciativa à sua 
honra e imagem. 

Alega que na edição do dia  29 de fevereiro  de 2012,  do 
jornal "Correio da Paraíba", foi publicada matéria jornalística do colunista 
Gionanni Alves, intitulada “Carta que revela triângulo amoroso é publicada 
no diário da justiça eletrônico”. Afirmou que a reportagem induz o leitor a 
conclusão de que a promovente era parte consciente do citado triângulo 
amoroso,  informação  inverídica,  injuriosa,  que  atingiram  a  honra  e  a 
imagem da autora, uma profissional pública e reconhecida na sua atividade 
profissional, pois a partir da referida publicação, a autora foi surpreendida 
com seu nome estampado em vários sites de notícias e telejornais com 
reportagens de cunho jocoso. 
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Afirmou que a publicação ultrapassou o limite da liberdade 
de  imprensa  constitucionalmente  garantida,  ofendendo-lhe  a  honra  e  a 
imagem, ensejando abalo moral. 

Por tais fatos, requereu a condenação do réu ao pagamento 
de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado judicialmente. 

Citada,  a  ré  apresentou  contestação,  requerendo, 
inicialmente,  fosse  reconhecida  a  ilegitimidade  ativa  da  demandante. 
Quanto ao mérito, afirmou que em nenhum momento a matéria extrapolou 
os limites da lei de imprensa, visto que apenas reproduziu trecho extraído 
da publicação feita no Diário de Justiça do Trabalho feita por uma servidora 
do TRT, não havendo dolo de denegrir a imagem da requerente. Postulou, 
ao final, a improcedência do pedido inicial. (fls. 31/44)

Houve réplica (fls. 69/76). 
Designada  e  realizada  audiência  de  conciliação,  restou 

inexitosa a conciliação (fl. 86).
Em  audiência  de  instrução  e  julgamento,  foi  ouvida  a 

promovente e uma testemunha por ela arrolada (fls. 112/114). 
Processado  o  feito,  sobreveio  sentença,  na  qual  o 

magistrado  a  quo  julgou  procedente  o  pedido  inicial  e  condenou  o 
promovido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo abuso 
do direito de informação, na veiculação da notícia. 

Inconformado,  o  apelante/recorrido  interpôs  apelação, 
arguindo  preliminares  de  ilegitimidade  ativa  e  suspeição  do  Juízo  de 
primeiro  grau  e,  no  mérito,  argumentou  que  não  estão  previstos  os 
requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Postulou o provimento do 
recurso para julgar improcedente o pedido inicial.  (fls. 126/145).

A  apelada/recorrente,  em  recurso  adesivo,  pugna  pela 
majoração do valor dos danos morais fixados pelo Juízo de primeiro grau 
(fls. 153/158). 

Contrarrazões ao recurso apelatório, pugnando pela rejeição 
das preliminares e, no mérito, pelo seu desprovimento (fls. 159/171). 

Em  contrarrazões  ao  recurso  adesivo,  sustenta  o 
apelante/recorrente  que  o  valor  fixado  pelo  Juízo  a  quo já  se  mostra 
excessivo,  não havendo  lugar  para  sua  majoração (fls.  176/191),  razão 
porque requereu o seu desprovimento.

Parecer  ministerial  às  fls.  197/202,  opinando pela  rejeição 
das preliminares e, no mérito, deixando de emitir parecer conclusivo diante 
da inexistência de interesse público que recomende sua intervenção.

É o relatório.

VOTO
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Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de 
sua admissibilidade.

1 - DAS PRELIMINARES 

1.1 - SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO

O Apelante/Recorrido,  em sede  de  preliminar,  sustenta  a 
suspeição do magistrado singular para atuar no feito, ao argumento de que 
este  último  moveu  ação  de  indenização  por  danos  morais  contra  o 
apelante, cuja lide foi baixada em 17/12/2009.

Antes de adentrar na análise do mérito recursal,  devo me 
manifestar acerca da preliminar de suspeição do magistrado singular.

Com efeito, a alegação feita pelo Apelante consubstanciada 
na suspeição do magistrado de primeiro grau, ao argumento de que este 
promoveu ação indenizatória em face do Jornal “Correio da Paraíba”, cuja 
lide foi arquivada no ano de 2009, não deve prosperar.

Isto  porque tal  alegação somente poderia  ser  argüida em 
sede  de  recurso  de  Apelação  caso  fosse  comprovado  qualquer  fato 
superveniente  que  se  adequasse  a  uma  das  hipóteses  do  art.  135  do 
Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos.

No caso dos autos, verifico que a preliminar de suspeição do 
magistrado monocrático deveria ter sido levantada em tempo oportuno e 
mediante via  processual  própria,  nos termos do art.  305,  do  Código de 
Processo Civil, restando preclusa a matéria.

Nesse sentido, as lições de Nelson Nery Jr (in Código de 
Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil extravagante em 
vigor, Ed. Revista dos Tribunais, 10ª, Edição, 2007, p. 401), verbis:

12.  Preclusão.  Por  ser  relativa  a  presunção  de 
parcialidade decorrente da suspeição, é suscetível de 
preclusão, caso a parte ou interessado não oponha a 
exceção no prazo da lei. Ocorrendo a preclusão pela 
inércia  da  parte,  a  presunção  de  parcialidade  fica 
ilidida,  passando o juiz  a ser considerado imparcial. 
Sua  sentença  é  valida  e  não  pode  ser  objeto  de 
impugnação  por  ação  rescisória,  cabível  apenas 
quando o ato é proferido por juiz impedido (CPC, 458 
II).  A suspeição não é pressuposto processual,  pois 
pode ser convalidada pela inércia da parte.

Aliás, este é a sedimentada jurisprudência no âmbito do STJ, 
cuja ementa segue abaixo transcrita, verbis:

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXCEÇÃODE 
SUSPEIÇÃO.  DESEMBARGADOR  VOGAL.  
PRAZO.TERMO  INICIAL.INTEMPESTIVIDADE 
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DA  EXCEÇÃO.  1.  A  análise  do  termo  inic ial  
do  prazo  para  arguição  de  exceção  de  
suspeição  (CPC,  art.  305)é  tema  
eminentemente de direito.  Portanto,  afasta-se  
a  apl icação  da  Súmula  7/STJ  e  passa-se,  
desde  logo,  ao  exame  do  mérito  recursal.  2.  
Não se conf igura violação ao art .  535 do CPC  
quando  o  acórdão  recorr ido,  embora  não  
tenha  examinado  indiv idualmente  cada  um  
dos  argumentos  suscitados  pela  parte,  adota  
fundamentação  suf ic iente,  decidindo  
integralmente  a  controvérsia.  3.  A suspeição 
do  julgador  deve  ser  arguida  pela  parte  
interessada  na  primeira  oportunidade  que  
lhe couber falar nos autos (CPC, art.  138,  §  
1º),  sob pena de preclusão. Em se tratando  
de  suspeição  fundada  em  motivo  
preexistente,  deve  ser  suscitada,  no  prazo  
para  resposta  (CPC,  art.  297),  e,  quando  
fundada  em  motivo  superveniente,  no  
prazo  de  quinze  dias,  previsto  no  art.  305,  
c/c  o art.  304 do Estatuto Processual  Civil,  
contando  da  ciência  do  fato  causador  da  
suspeição.  4.  Em  se  tratando  de  suspeição  
arguida  no  âmbito  de  Tribunal  e  em  face  de  
Desembargador Vogal,  não se pode perder de  
vista o pr incípio da segurança jurídica, o qual  
visa  a  preservar  as  decisões  judiciais.  Nessa  
circunstância,  a  suspeição  do  julgador  
somente  pode  ser  suscitada  pela  parte  
interessada  enquanto  não  real izado  o  
ju lgamento  do  feito.  Precedentes.  5.  Consta  
dos  autos  que  o  julgamento  do  Agravo  de  
Instrumento  pela  Oitava  Câmara  Cível  do  c.  
TJ/RJ  iniciou-se  no  dia  17  de  abri l  de2007,  
quando  a  Desembargadora  Relatora  proferiu  
seu  voto,  no  que  foi  acompanhada  pelo  
primeiro  vogal  -  o  Desembargador  excepto  -,  
e encerrou-se no dia 24 subsequente, quando  
o segundo vogal  proferiu  seu voto,  divergindo  
da maioria.  A exceção de suspeição,  contudo,  
somente  foi  apresentada  em  21  de  junho  de  
2007  (f l.  35),  dois  meses  após  iniciado  o  
ju lgamento  e,  portanto,  fora  do  prazo  
preclusivo de quinze dias previsto no art .  305  
do  Código  de  Processo  Civi l .  6.  Agravo  
interno  parcialmente  conhecido,  mas  
desprovido.  (STJ  -  AgRg  no  Ag:  1086247  RJ  
2008/0183099-4,  Relator:  MIN.  RAUL 
ARAÚJO,  Data  de  Julgamento:  04/08/2011,  
T4  -  QUARTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  
DJe 02/09/2011)

Destarte, rejeito a preliminar de suspeição do magistrado.
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1.2 - DA IEGITIMIDADE ATIVA   AD CAUSAM  

De igual sorte, a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam 
não merece guarida.      

Com efeito, como bem pontuou a d. Procuradoria-geral de 
Justiça em seu parecer de fls. 197/202, a carta veiculada no Diário Oficial  
doTRT, fls.  18/19, e noticiada pelo apelante,  fls.  20/24, bem identifica a  
apelada, apontando o prenome e o local de trabalho. Senão vejamos:

Mas  assim  como  no  ano  passado  você  sabia  
–  e  eu  NÂO  !!!  -  que  estava  me  chamando  
para  treinar  no  mesmo  ambiente  em  que  
estava  Jamile(UP),  há  um  mês  atrás  [ .. . ] .  ( f l . 
18).  

Logo, não tendo a apelante feito prova no sentido de existir 
mais de uma pessoa na Academia UP chamada Jamile, é a promovente 
parte legítima para figurar no pólo ativo da presente demanda, porquanto 
foi quem suportou os alegados danos morais.

2 - NO MÉRITO

Destaco,  inicialmente,  que  analisarei  o  recurso  da  ré  em 
primeiro lugar, tendo em vista que este questiona a responsabilidade civil 
pela publicação da nota jornalística.

Pretende a autora o recebimento de indenização por danos 
supostamente  praticados  contra  sua  honra  objetiva  em  razão  de  nota 
jornalística divulgada pela empresa requerida. 

Por outro lado, argumenta o réu que em nenhum momento 
a  matéria  veiculada extrapolou  os  limites  da  lei  de  imprensa,  visto  que 
apenas reproduziu trecho extraído da publicação feita no Diário de Justiça 
do Trabalho, feita por uma servidora do TRT, que publicou carta amorosa, 
cujo fato se tornou público e notório, além de ter sido de grande projeção 
na mídia nacional, não havendo dolo de denegrir a imagem da requerente.

Pois bem. 
Determina a  Constituição Federal,  em seu art.  5º,  X,  que 

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

Por outro lado,  o art.  5º,  XIV, da  Constituição Federal de 
1988  dispõe  que  "é  assegurado  a  todos  o  acesso  à  informação  e 
resguardado  o  sigilo  da  fonte,  quando  necessário  ao  exercício 
profissional ", o art. 220 do mesmo Estatuto Constitucional impõe respeito 
à  "manifestação  do  pensamento,  a  criação,  a  expressão  e  a 
Apelação Cível nº 0077749-96.2012.815.2001                                                                              6

http://www.jusbrasil.com/topicos/10646742/artigo-220-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1034025/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10730570/inciso-xiv-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10730704/inciso-x-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1034025/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


informação,  sob  qualquer  forma,  processo  ou  veículo  [que]  não 
sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição 
". 

Nesse  norte,  a  jurisprudência  pátria  consolidou-se  no 
sentido de que, em se tratando de imputações caluniosas, difamatórias ou 
injuriosas é mister que se demonstre o respectivo animus. 

Assim,  é  preciso  examinar  o  conteúdo  das  informações 
levadas  a público  através  da  nota  de  jornal,  para  verificar  se a  notícia 
publicada extrapolou os limites da narrativa e da crítica (fl. 20):

Colhe-se dos autos que o apelante fez publicar na edição do 
dia  29  de  fevereiro  de  2012,  do  jornal  "Correio  da  Paraíba",  matéria 
jornalística intitulada “Carta que revela triângulo amoroso é publicada no 
diário da justiça eletrônico”.

Segue a matéria de capa com o seguinte trecho:

Uma carta de amor foi publicada por engano no Diário  
da  Justiça  Eletrônico  do  TRT.  A  publicação  revela  
triângulo  amoroso.  A  autora  da  carta  é  uma 
funcionária do TRT, que pediu exoneração do cargo.  
“Marta” diz na carta que não aceita mais “partilhar” o  
amante com a amiga “Jamile”.

Analisando-se  a  mencionada  nota  anexada  aos  autos, 
conclui-se que a  notícia  publicada no  jornal/réu,  não traz  em si  animus 
difamandi, injuriandi ou caluniandi.

Com efeito, o pré-nome da demandante consta da aludida 
carta que foi veiculada no Diário Oficial do TRT e noticiada pela apelante. 
Senão vejamos:

Mas  assim  como  no  ano  passado  você  sabia  
–  e  eu  NÂO  !! !  -  que  estava  me  chamando 
para  treinar  no  mesmo  ambiente  em  que  
estava  Jamile(UP) ,  há  um mês  atrás  [. . . ] .  ( f l . 
18).  (gr ifos acrescidos).

De mais disso, a alegação da apelada no sentido de que o 
dano ocorreu,  notadamente  porque a  nota  jornalística  remete  o  leitor  a 
conclusão de que a promovente era parte consciente do citado triângulo, o 
que não era verídica, além de ser injuriosa, não merece prosperar.

Eis  que,  consta  da  citada carta  o  relato  de  um triângulo 
amoroso e que autora tinha ciência da relação. Veja-se:

[…]
...  E  percebo  que  esse  caso  está  rolando,  
que  se  t ivesse  acabado,  se  fosse  passado,  
ela  não  ter ia  comentado/especulado  há  
poucos dias porque não tem mais me visto na  
Prodígio … Ela soube por você que fizemos 

Apelação Cível nº 0077749-96.2012.815.2001                                                                              7

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1034025/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


um  novo  contrato  de  treino ,  que  voltei  par  
UP...  Eu  não  sabia  de  nada  de  vocês  mas  
vocês sabiam de mim ,  e  VOCÊ sabia  de nós  
duas!! !  […]

[…]  Eu aceitei  estar  com você sabendo que  
tinha  uma  namorada  mas  conviver  com  
você e ela não deu pra mim .  [ . . . ] ( f ls.  18/19). 

Dessa forma, a conclusão que se chega é de que a matéria 
jornalística limitou-se a transcrever o relato da carta publicada no Diário da 
Justiça do TRT-13ª Região, por uma servidora daquele órgão (fls. 18/19). 
Em nenhum momento a nota atribui juízo de valor ou faz qualquer menção 
de que a autora tinha ciência do triângulo amoroso noticiado, restringindo-
se a descrever com fidelidade os fatos ocorridos com a publicação da carta 
amorosa.

Nesse  sentido,  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça  que  se  firmou  no  sentido  de  que  não  configura  o  dano  moral 
quando a matéria jornalística limita-se a narrar fatos de interesse público, 
caracterizando exercício regular do direito de informação. 

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL -  AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL  -  RESPONSABILIDADE  CIVIL  - 
DIVULGAÇÃO  DE  MATÉRIA  JORNALÍSTICA  EM 
REDE NACIONAL -  DANOS MORAIS -  REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - QUANTUM 
INDENIZATÓRIO  -  RAZOABILIDADE  - 
IMPOSSIBILIDADE  -  SÚMULA  7/STJ  -  DECISÃO 
AGRAVADA  MANTIDA  -  IMPROVIMENTO.  1.-  A 
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça 
firmou-se no sentido de que "não se configura o 
dano moral quando a matéria jornalística limita-se 
a tecer críticas prudentes - animus criticandi - ou a 
narrar  fatos  de  interesse  público  -  animus 
narrandi.  Há,  nesses casos, exercício regular do 
direito de informação" (AgRg no Ag 1.205.445/RJ, 
Rel. Min. RAÚL ARAÚJO, DJe 1.2.2012). [...]. (STJ - 
AgRg no AREsp: 7023 SE 2011/0091832-5, Relator: 
Ministro  SIDNEI  BENETI,  Data  de  Julgamento: 
11/04/2013,  T3  -  TERCEIRA  TURMA,  Data  de 
Publicação: DJe 30/04/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  MATÉRIA  JORNALÍSTICA.MERO 
ANIMUS  NARRANDI.  DANO  MORAL  NÃO 
CONFIGURADO.  REGULAR  EXERCÍCIODO 
DIREITO  DE  INFORMAÇÃO.  PRECEDENTES. 
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.RECURSO A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta 
Corte Superior firmou-se no sentido de que não se 
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configura  o  dano  moral  quando  a  matéria 
jornalística  limita-se  a  tecer  críticas  prudentes  - 
animus criticandi - ou a narrar fatos de interesse 
público  -  animus  narrandi.  Há,  nesses  casos, 
exercício regular do direito de informação. 2.  Na 
hipótese, o Tribunal de origem, com base em análise 
do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a 
reportagem  veiculada  pela  imprensa  possuía  mero 
animus  narrandi  e  que,  portanto,  não  estaria 
configurado  o  dano  moral.  Rever  tal  entendimento 
demandaria  o vedado exame das provas carreadas 
aos autos, a teor da Súmula7/STJ. 3. O conhecimento 
do  recurso  fundado  na  alínea  c  do  permissivo 
constitucional pressupõe a demonstração analítica da 
alegada divergência. Para tanto, faz-se necessário a 
transcrição dos trechos que configurem o dissenso, 
com a indicação das circunstâncias que identifiquem 
os  casos  confrontados,  ônus  do  qual  não  se 
desincumbiu  o recorrente. 4. Agravo regimental a que 
se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 226692 
DF 2012/0188717-8,  Relator:  Ministro  LUIS FELIPE 
SALOMÃO,  Data  de  Julgamento:  16/10/2012,  T4  - 
QUARTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe 
23/10/2012)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  MATÉRIA  JORNALÍSTICA.MERO 
ANIMUS  NARRANDI.  DANO  MORAL  NÃO 
CONFIGURADO.  REGULAR  EXERCÍCIODO 
DIREITO DE INFORMAÇÃO. PRECEDENTES.  1.  A 
jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça 
firmou-se no sentido de que não se configura o 
dano moral quando a matéria jornalística limita-se 
a tecer críticas prudentes – animus criticandi - ou 
a  narrar  fatos  de  interesse  público  –  animus 
narrandi.  Há,  nesses casos, exercício regular do 
direito de informação. 2. Na hipótese, a c. Corte de 
origem,  com  base  em  análise  do  acervo  fático-
probatório  dos  autos,  concluiu  que  a  reportagem 
veiculada  pela  imprensa  possuía  mero  animus 
narrandi  e  que,  portanto,  não  estaria  configurado  o 
dano moral. E pelo que consta das razões expostas 
no v. acórdão recorrido, não se encontra lastro para 
divergência.  No  mais,  rever  tal  entendimento 
demandaria  o vedado exame das provas carreadas 
aos  autos,  a  teor  da  Súmula  7/STJ.  3.  Agravo 
regimental a que se nega provimento.

(STJ  -  AgRg  no  Ag:  1205445  RJ  2009/0129318-9, 
Relator:  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  Data  de 
Julgamento: 06/12/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 01/02/2012)
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Logo, não se vislumbrando, nos escritos do jornal, potencial 
de lesividade à imagem do autor, dá-se provimento ao recurso para julgar 
improcedente  o  pedido  inicial,  invertendo-se  os  ônus  sucumbenciais, 
cabendo a parte autora/recorrida o pagamento das custas e honorários. 

Consequentemente, em virtude da improcedência do pedido 
principal,  resta  prejudicada a análise do recurso adesivo formulada pela 
autora, cuja exigibilidade fica suspensa, observando-se o disposto nos arts. 
11 , § 2º e 12, ambos da Lei Federal nº 1.060 /50. 

3 - DISPOSITIVO
Ante o exposto,  REJEITO as preliminares arguidas e, no 

mérito,  DOU  PROVIMENTO  AO  APELO,  no  sentido  de  afastar  a 
condenação  em danos  morais,  devendo  a  parte  apelada  arcar  com as 
custas  e  honorários  advocatícios,  ficando  sua  exigibilidade  suspensa, 
observando-se o disposto nos arts. 11 , § 2º e 12, ambos da Lei Federal nº 
1.060 /50. Prejudicada a análise do recurso adesivo.

É como voto. 
Presidiu a Sessão o  Exma. Sra. Desa. Maria das Graças 

Morais Guedes. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  Convocado para  substituir  o  Exmo.  Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

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

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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