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1º Apelante: Damião Eloi Dantas – Adv.: Alamir Venâncio de Carvalho – 
OAB/PB nº 18.738

2º Apelante: José Edivan Ramos – Adv.: Edson Barros Batista – OAB/PB 
nº 7042

3º Apelante: Jeferson José de Macedo – Adv.: Edson Barros Batista - 
OAB/PB nº 7042

Apelados: Os mesmos

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS  PEDIDOS.
IRRESIGNAÇÕES.  1ª  APELAÇÃO: VALOR
INDENIZATÓRIO  FIXADO:  OBEDIÊNCIA  AOS
CRITÉRIOS  DE  PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE  E  EQUIDADE.  MAJORAÇÃO
INDEVIDA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DO  1º  APELO.  2ª  E  3ª
APELAÇÕES: PRELIMINAR DE  NULIDADE
DA  SENTENÇA.  SOLICITAÇÃO  DE
INDEFERIMENTO  DE  GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. VIA INADEQUADA. OBEDIÊNCIA
A  TEORIA  DO  ISOLAMENTO  DE  ATOS
PROCESSUAIS PRATICADOS NA VIGÊNCIA DO
CPC  ANTIGO.  REJEIÇÃO. MÉRITO. VALOR
FIXADO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
PROPORCIONAL,  RAZOÁVEL  E  EQUITATIVO
COM  O  DANO  PROVOCADO.  INTELIGÊNCIA
DO  ARTIGO  944  DO  CÓDIGO  CIVIL.
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MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DOS APELOS.

- Art. 944 - Código Civil: A indenização mede-
se pela extensão do dano.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no
mérito, por igual votação, negar provimento aos apelos.

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por Damião

Eloi Dantas (fls. 118/132), José Edivan Ramos (fls. 133/136) e Jeferson

José de Macedo (fls.  138/141) hostilizando a sentença (fls.  114/116v)

proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Picuí-PB que,

nos autos da  Ação de Indenização por Danos Morais  interposta por

Damião Eloi Dantas contra José Edivan Ramos, Jeferson José de Macedo e

Jailson Gomes de Matos julgou parcialmente procedente o pedido contido

na inicial.

Irresignado  com  a  decisão  de  primeiro  grau,  o

promovente  manejou  recurso  apelatório  (fls.  118/132),  postulando

unicamente a majoração dos danos morais determinados na sentença.

Inconformado  com a  decisão  prolatada,  José  Edivan

Ramos apresentou seu apelo (fls. 133/136), aduzindo, preliminarmente, a

nulidade da sentença vergastada sob o argumento de que houve omissão

do Magistrado quando não fez referência em sua decisão à preliminar de

indeferimento  da  justiça  gratuita  arguida  na  contestação.  No  mérito,

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                             2



Processo nº. 0000847-54.2012.815.0271

pugnou pela reforma da sentença em todos os seus termos.

Assim  também  o  fez  Jeferson  José  de  Macedo,  ao

interpor seu recurso (fls. 138/141), aduzindo, igualmente, a nulidade da

sentença  vergastada  sob  o  argumento  de  que  houve  omissão  do

Magistrado  quando não fez  referência  em sua decisão à preliminar  de

indeferimento  da  justiça  gratuita  arguida  na  contestação.  No  mérito,

pugnou pela reforma da sentença em todos os seus termos.

Não houve apresentação  de contrarrazões  nos  autos

(fls. 144v).

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça

emitiu  parecer  opinando  pela  rejeição  da  preliminar  levantada  e,  no

mérito,  pugnou pelo  prosseguimento do recurso,  sem manifestação  do

Parquet,  tendo em vista  a  ausência  de  interesse  público  primário  (fls.

150/156).

É o relatório.

V O T O

O cerne da questão consiste na sentença da Magistrada

monocrática  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  contido  na

exordial,  condenando  os  réus,  José  Edivan  Ramos  e  Jeferson  José  de

Macedo, a pagarem ao promovente, Damião Eloi Dantas, cada um o valor

de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação por danos morais,

devidamente corrigidos pelo INPC, a contar da data da decisão, acrescida

de juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação.

Analisando os autos, passemos a análise dos recursos
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apelatórios interpostos pelas partes litigantes, iniciando pela irresignação

do promovente.

1ª APELAÇÃO (DAMIÃO ELOI RAMOS): MAJORAÇÃO

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Compulsando  os  autos,  depreende-se  que  o

promovente propôs a Ação de Indenização por Danos Morais em face dos

réus, objetivando a reparação contra abusos cometidos em postagens de

conteúdo ofensivo à honra e à imagem do autor, veiculadas na internet.

Percebe-se que, em 26/11/2011, os promovidos José

Edivan Ramos e Jeferson José de Macedo inseriram comentários sobre o

autor,  em  espaço  destinado  a  comentários  de  leitores  do  blog  “Frei

Martinho on line”, conforme documentação acostada (fls. 10/12).

Tais  comentários  veiculados  na  rede  mundial  de

computadores, podendo vir a ser acessada por um número indeterminado

de usuários, continham referências flagrantemente depreciativas à pessoa

do autor, perfeitamente nominado e identificado nas referidas postagens,

os quais transcrevemos abaixo:

“Damião, tuas  mentiras  e  insinuações não

amedrontam os  flhos  de  Frei  Martinho  (…)

Agora te  pergunto:  com tantos  subsídios  e

tantas falcatruas nessa administração da qual

você  faz  parte,  porque  você  insiste  em

permanecer calado? Bom, acredito que ter o

RABO  PRESO  responde  tudo  isso  que  foi

indagado, não é mesmo!”
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“Sr.  Damião  Eloi, pretendo  ser  eleito

vereador, não interessado em melhoras para

mim ou minha família, como é o seu caso de

ter  negociado  a  função  de  sua  esposa

Eliane  ganhando por mês um valor  de R$

900,00 reais por mês sem dar expediente...”

Vê-se  que  tais  comentários  veiculados  no  blog

supramencionado  revestem-se  de  caráter  perjorativo,  caracterizando

ofensa à integridade moral e à dignidade pessoa do demandante, ao se

referirem de maneira depreciativa.

Desta feita, como bem entendeu a Magistrada em sua

decisão, percebe-se uma clara colisão de direitos fundamentais, isto é, o

direito à livre manifestação de pensamento e o direito à personalidade,

devendo ter em mente que, a liberdade de expressão e de informação

encontra limites e condicionantes, não podendo ser exercida de modo a

infringir ou violar direitos da personalidade que são assegurados em nossa

Constituição Federal.

Assim, considerando que não restaram dúvidas de que

os promovidos efetuaram os comentários no blog “Frei Martinho on line” e

que os  mesmos  causaram danos morais  à  imagem do  autor,  surgindo

assim  o  dever  inafastável  de  indenizar.  Neste  contexto,  é  cabível

responsabilizar civilmente os demandados pelos danos morais causados ao

autor, uma vez que a honra constitui direito de personalidade, nos termos

ao artigo 5º, inciso X da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem

distinção de qualquer natureza, garantindo-
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se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros

residentes no País a inviolabilidade do direito

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança

e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...)

X  -  são  invioláveis  a  intimidade,  a  vida

privada,  a honra e a imagem das pessoas,

assegurado o direito a indenização pelo dano

material  ou  moral  decorrente  de  sua

violação; 

Em  relação  à  quantificação  do  dano  moral,  deve-se

levar em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade,

sem olvidar o grau de culpabilidade dos envolvidos, a extensão do dano,

bem como a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim de evitar a

reincidência da conduta lesiva, como dispõe o artigo 944 do Código Civil:

Art.  944.  A  indenização  mede-se  pela

extensão do dano. 

Desta feita, no caso sob análise, não merece reparos a

decisão  prolatada,  tendo  em vista  que,  foram levadas  em conta  para

quantificar  a  extensão  dos  danos  morais  sofridos  pelo  autor  as

peculiaridades  do  caso  concreto,  estimando  valor  que  não  enseje

enriquecimento ilícito do ofendido mas que seja suficiente para punir os

ofensores evitando comportamento lesivo no futuro.

Neste sentido, tal recurso deve ser desprovido.

2ª  e  3ª  APELAÇÕES  (JOSÉ  EDIVAN  RAMOS  e

JEFERSON JOSÉ DE MACEDO)
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Tais  recursos  serão  analisados  conjuntamente,  tendo

em vista que, contém a mesma fundamentação e o mesmo pedido. Assim,

passemos à análise da preliminar levantada nos mesmos.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA

Depreende-se que os apelantes, José Edivan Ramos e

Jeferson  José  de  Macedo,  quando  interpuseram  suas  irresignações,

levantaram a preliminar de nulidade do julgado sob o argumento que o

douto Juízo foi omisso quando não analisou o pedido de indeferimento da

gratuidade da justiça, no momento em que apresentaram suas respectivas

peças contestatórias.

Sobre  tal  alegação,  como  bem  se  manifestou  a

Procuradoria de Justiça em seu parecer, percebe-se que deve ser levado

em conta o direito intertemporal, haja vista que, à época do deferimento

do benefício da Justiça gratuita (fls. 14), os promovidos, ora apelantes,

deveriam tê-lo atacado por meio de peça autônoma, em autos apartados,

através de uma ação de impugnação ao benefício da justiça gratuita, em

conformidade com o artigo 4º, §2º da Lei nº 1.060/50:

Art.  4º:  A  parte  gozará  dos  benefícios  da

assistência  judiciária,  mediante  simples

afirmação, na própria petição inicial, de que

não está em condições de pagar as custas do

processo e os honorários do advogado, sem

prejuízo próprio ou de sua família.(...)

§2º.  A  impugnação do direito  à  assistência

judiciária não suspende o curso do processo
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e será feita em autos apartados.

É sabido que, o novo Código de Processo Civil revogou

o artigo 4º da Lei nº 1.060/50, trazendo ao ordenamento jurídico um novo

regramento para a impugnar o deferimento da Justiça gratuita, vejamos:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária

poderá oferecer impugnação na contestação,

na réplica, nas contrarrazões de recurso ou,

nos  casos  de  pedido  superveniente  ou

formulado por terceiro, por meio de petição

simples, a ser apresentada no prazo de 15

(quinze) dias, nos autos do próprio processo,

sem suspensão de seu curso.

Entretanto, a teoria do isolamento aos atos processuais

deve ser aplicada a hipótese em tela, tendo em vista que, a lei nova ao se

deparar com um processo em desenvolvimento, deve respeitar a eficácia

dos atos processuais já realizados e discipliná-lo a partir da data de sua

vigência, nos termos do artigo 14 do Novo CPC:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e

será aplicável  imediatamente aos processos

em  curso,  respeitados  os  atos  processuais

praticados  e  as  situações  jurídicas

consolidadas  sob  a  vigência  da  norma

revogada.

Portanto,  a  via  adequada  para  solicitação  do

deferimento da gratuidade judiciária pelos promovidos deveria ter sido por

meio da ação de impugnação à gratuidade da justiça, prevista na Lei nº
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1.060/50, de forma autônoma e em autos apartados, e não no corpo das

peças recursais.

Colacionamos  julgados  nesta  Corte  de  Justiça  sobre

esta temática:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE

INDÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS

MORAIS.  PROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DA

PARTE  PROMOVIDA.  SENTENÇA  MANTIDA

NESTA  INSTÂNCIA  REVISORA.  DECISÃO

MONOCRÁTICA.  AUSÊNCIA DO PAGAMENTO

DE  PREPARO.  PEDIDO  DE  JUSTIÇA

GRATUITA.  NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO

EM PEÇA AVULSA. NÃO ATENDIMENTO PELO

RECLAMANTE. DESPROVIMENTO. - O agravo

que  desafia  a  decisão  unipessoal  proferida

com base no art. 1.021, reprodução do então

art. 557, do Código de Processo Civil, não se

presta  para  a  rediscussão  das  matérias  ali

ventiladas,  competindo  ao  recorrente

unicamente  demonstrar  que  a  decisão  não

atendeu aos parâmetros delineados no citado

dispositivo  e  que  por  isso  o  julgamento

deveria ser pelo colegiado. - O benefício da

justiça  gratuita,  embora  possa  ser

postulado em qualquer tempo e grau de

jurisdição, quando requerido no curso da

ação,  deve  ser  formulado  por  meio  de

petição  avulsa,  que será apensada aos

autos principais, conforme enunciado no

art. 6º, da Lei nº 1.060/50. - Inviável a

apreciação  do  pedido  de  gratuita

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                             9



Processo nº. 0000847-54.2012.815.0271

judiciária  formulado  nas  razões  da

apelação,  haja  vista  não  ter  sido

observado  o  procedimento

expressamente  previsto  no  art.  6º,  da

Lei  nº  1.060/50.   (TJPB  -

ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00008570220148150151,  4ª  Câmara

Especializada Cível, Relator DES. FREDERICO

MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em

21-03-2017).

AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.

AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. PEDIDO

DE  JUSTIÇA  GRATUITA  FORMULADO  NA

PETIÇÃO  DE  INGRESSO  DO  APELO.

INADMISSIBILIDADE.  VIOLAÇÃO  À  REGRA

DO ART. 6º DA LEI N. 1060/50 APLICÁVEL À

ÉPOCA  DOS  EVENTOS  PROCESSUAIS.

RECORRENTE  QUE  FOI  CONDENADO  NAS

CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR

A  FACULDADE  DA  JUSTIFICAÇÃO  OU

PAGAMENTO  POSTERIOR.  RECURSO

DESERTO.  SEGUIMENTO  NEGADO.

IRRESIGNAÇÃO.  DESPROVIMENTO.  -

Embora  o  pedido  de  assistência

judiciária gratuita possa ser postulado a

qualquer tempo, quando a ação está em

curso  este  deverá  ser  veiculado  em

petição avulsa,  a  qual  será processada

em  apenso  aos  autos  principais,

consoante o disposto no art. 6º da Lei nº

1.060/50, aplicável à época dos eventos

processuais  analisados.  Sob  ótica  do
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CPC/73,  não  era  admitido  formular  o

pedido  de  gratuidade  da  justiça  na

petição de apelação. - Quando a parte tem

total ciência de que não está acobertada pela

gratuidade da justiça, não há espaço para a

exceção  jurisprudencial  do  "engano

justificável", aquele segundo o qual, quando

a  parte  acredita  estar  sob  o  pálio  da

assistência  judiciária,  antes  de  indeferir  o

apelo  por  deserção,  deve  o  magistrado

oportunizar  à  parte  a  justificação,  ou  o

efetivo pagamento do preparo. - Art. 14 do

NCPC: A norma processual não retroagirá e

será aplicável  imediatamente aos processos

em  curso,  respeitados  os  atos  processuais

praticados.  (TJPB-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do

Processo  Nº 00137157820138152001,  3ª

Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DA

DESEMBARGADORA  MARIA  DAS  GRAÇAS

MORAIS GUEDES , j. em 06-09-2016).

Sendo  assim,  tal  preliminar  deve  ser  rejeitada  em

ambos os recursos.

MÉRITO: REFORMA DA SENTENÇA

Analisaremos o mérito de ambos os recursos, tendo em

vista  conter  a  mesma  irresignação  contra  a  sentença  prolatada  que

condenou  cada  um  dos  promovidos,  ora  apelantes,  ao  pagamento  de

indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
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Não merece reparos a decisão de primeiro grau, tendo

em vista que, após a análise cuidadosa dos autos, não restou dúvidas de

que os promovidos, ora apelantes, efetuaram os comentários no blog “Frei

Martinho  on  line”  e  que  tais  comentários  causaram  danos  morais  à

imagem do autor, surgindo a partir daí o dever inafastável de indenizar.

Além  disso,  tal  decisão  levou  em  consideração a

extensão dos danos morais sofridos pelo autor, para quantificar o valor da

indenização: as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não

enseje enriquecimento ilícito  do ofendido mas que seja  suficiente para

punir  os  ofensores  evitando  comportamento  lesivo  no  futuro,  em

conformidade com o que preceitua o CPC e o Código Civil.

Sobre tal questão, colacionamos julgados desta Egrégia

Corte de Justiça:

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS

MORAIS.  SUSPENSÃO  INDEVIDA  DO

FORNECIMENTO DE  ENERGIA ELÉTRICA DA

RESIDÊNCIA DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DO

PEDIDO INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO DA RÉ.

CORTE  DO  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA

ELÉTRICA  POR  INADIMPLÊNCIA.

POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO

6º,  §3º,  II,  DA  LEI  Nº  8.987/1995,  BEM

COMO DO ART. 172, I E II, DA RESOLUÇÃO

Nº 414/2010, DA ANEEL. FATURA PAGA COM

ATRASO.  NECESSIDADE  DE  AVISO  AO

CONSUMIDOR COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA

DE  QUINZE  DIAS  À  SUSPENSÃO.

PRECEDENTES DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS

DESTE TJPB.  AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
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DA  CIÊNCIA  INEQUÍVOCA  DO  AUTOR.

INTERRUPÇÃO  DE  SERVIÇO  ESSENCIAL.

DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.

RESPONSABILIDADE  CONFIGURADA.

INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  QUANTUM

INDENIZATÓRIO.  QUANTIA  FIXADA

DENTRO  DOS  PARÂMETROS  DA

RAZOABILIDADE  E

PROPORCIONALIDADE.  ATENDIMENTO

AO  CARÁTER  PUNITIVO/RETRIBUTIVO

DA  INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO  DO

MONTANTE  ARBITRADO  PELO  JUÍZO.

DESPROVIMENTO DO APELO.  MANUTENÇÃO

DA SENTENÇA. 1. O art. 6º, §3º, II, da Lei nº

8.987/1995, bem como o art. 172, I e II, da

Resolução  nº  414/2010,  da  ANEEL,

autorizam a interrupção do fornecimento de

energia  em  casos  de  inadimplemento  por

parte do usuário da unidade consumidora. 2.

"A  possibilidade  de  suspensão  dos  serviços

depende  da  existência  de  aviso  prévio,

devendo  este  deve  ser  específico  e

pormenorizado com vistas à interrupção do

fornecimento  de  energia,  inclusive  com  a

indica  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do

Processo  Nº  00001934120168150881,  4ª

Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.

ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA ,

j. em 28-11-2017).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E

MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
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TUTELA.  DIREITOS AUTORAIS.  UTILIZAÇÃO

DE FOTOGRAFIA EM SITE DE INTERNET SEM

AUTORIZAÇÃO  DO  AUTOR.

REPROVABILIDADE  DA  CONDUTA  DA  RÉ.

DANOS  MORAIS.  RECONHECIMENTO.

RAZOABILIDADE  NA  FIXAÇÃO.  DANOS

MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. FALTA DE

PROVA  DO  PREJUÍZO  PATRIMONIAL.

DIVULGAÇÃO  DA  AUTORIA  EM  JORNAL  DE

GRANDE CIRCULAÇÃO. ARTIGO 108, II,  DA

LEI DE DIREITOS AUTORAIS. ABSTENÇÃO DE

UTILIZAÇÃO  DA  OBRA  CONTRAFEITA.

PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.  -

Evidenciada  a  violação  ao  direito  autoral,

consistente  na  divulgação  da  imagem sem

autorização  do  autor  ou  menção  ao  seu

nome,  os  danos que daí  advêm dispensam

comprovação  específica,  sendo  presumidos.

O direito à reparação moral, em tal caso,

decorre  da  própria  lei  que  regula  a

matéria,  nos  arts.  24,  inc.  I,  e  108,

caput, da Lei nº 9.610/98. - Neste viés,

exsurge  que  a  indenização  por  dano

moral  deve  ser  fixada  mediante

prudente arbítrio do Juiz, de acordo com

o princípio da razoabilidade. O valor não

pode ensejar enriquecimento sem causa,

nem  pode  ser  ínfimo,  a  ponto  de  não

coibir  a  reincidência  em  conduta

negligente. -  Diferentemente  dos  danos

morais,  os quais prescindem de prova para

demonstrar a violação do moral humano, os

danos  materiais  não  se  presumem,  não
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sendo  lícito  ao  magistrado  supor  a

quantidade de trabalho que o autor (TJPB -

ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00029524120158152003,  4ª  Câmara

Especializada  Cível,  Relator  DES.  JOÃO

ALVES DA SILVA , j. em 28-11-2017).

Sendo assim, tais recursos não merecem provimento,

pois ficou caracterizado o direito ao dano moral em face dos prejuízos à

imagem e à honra do autor.

Por fim, diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS

RECURSOS APELATÓRIOS  interpostos,  para manter  a  sentença

vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o Doutor João
Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de fevereiro de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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