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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DESEMBARGADOR

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0000816-72.2011.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante: Jornal Correio da Paraíba Ltda. – Adv.: Paulo Guedes Pereira
(OAB/PB n. 6.857), Clóvis Souto Guimarães Júnior (OAB/PB n. 16.354) e
outros.

Apelado: Érico de Lima Nóbrega. - Adv.: Érico de Lima Nóbrega (OAB/PB
n. 9.602).

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.
DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA
QUE  EXTRAPOLOU  O  LIMITE  DE
INFORMAR,  NOTICIAR  E  ATÉ  MESMO
CRITICAR.  MATÉRIA  JORNALÍSTICA
OFENSIVA  À  HONRA  DO AUTOR.  DANO
MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS.
PERCENTUAL  ARBITRADO  NO  PATAMAR
MÁXIMO NO 1° GRAU. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Jornal
Correio da Paraíba Ltda hostilizando sentença proferida pelo Juízo da 10ª
Vara Cível da Comarca de Campina Grande, que nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais ajuizada por Érico de Lima Nóbrega, julgou
procedente  o  pedido  condenando  a  parte  promovida  a  pagar  a  parte
promovente  a  quantia  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  corrigido
monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença, e juros de
mora  de  1%  ao  mês,  incidentes  a  partir  da  citação.  E,  ainda,  em
honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor
da condenação.

Irresignado,  o  Jornal  Correio  da  Paraíba  Ltda  apelou
(fls. 172/193), alegando, inicialmente, cerceamento de defesa, vez que
as  provas  requeridas  seriam  suficientes  para  descaracterizar  o  direito
autoral.

Esclarece que a matéria veiculada não trouxe nenhuma
opinião institucional acerca do autor, não sendo possível a identificação do
causídico, que segue sua profissão como advogado, possuindo uma seleta
e importante casta de renomados clientes, inclusive, salienta que o foco
da notícia era o julgamento de Magistrados investigados pela Corregedoria
de Justiça da Paraíba.

Registra o apelante,  que apenas narrou fatos na sua
inteira simplicidade e autenticidade, citando a fonte da notícia, cumprindo
com o seu mister social de informar a população sobre acontecimentos de
interesse público, próprio da atividade jornalística, nos termos do art. 5°,
inc. XIV e art. 220, caput, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, que o apelado, contrariando o disposto no
art. 373, inc. I, do CPC, não fez constar o que supostamente teria sofrido
e que viesse a justificar a indenização pleiteada, limitando-se tão somente
a alegá-los. Sendo assim, restam ausentes os requisitos necessários para
se falar em responsabilidade civil (conduta ilícita, nexo de causalidade e
dano).

Quanto ao valor fixado a título de indenização por dano
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moral, entende o apelante ser absurdo, conquanto não provado qualquer
ato  ilícito  cometido  pelo  recorrente.  No  mais,  caso  seja  mantida  a
condenação imposta pelo  magistrado sentenciante,  em homenagem ao
princípio da eventualidade, que seja reduzido o quanto indenizatório pelo
que dispõe o artigo 944 do Código Civil.

Ademais,  argumenta que desde a entrada do Código
Civil de 2002, não se usa o INPC, mas a taxa SELIC, a título de juros de
mora,  excluindo-se  a  aplicação  da  correção  monetária,  por  esta  já  se
encontrar embutida no referido indexador,  caso venha a ser mantida a
condenação do apelante. Postula, também, pela redução dos honorários
advocatícios  no  percentual  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  da
condenação,  em  observância  ao  determinado  pelo  art.  85,  §  2°,  do
CPC/2015.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso,
para que seja acolhida a preliminar, declarando-se a nulidade da sentença
de primeiro grau, e, não sendo este o entendimento, no mérito, pugna
pela integral reforma da sentença, julgando a ação improcedente.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
(fls. 196/202).

Instado a manifestar-se, o Órgão Ministerial não opinou
acerca do mérito (fls. 207/208v).

É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR:  O  Agravo  Retido  será  apreciado  em
conjunto com o mérito.

MÉRITO 

Historiam  os  autos  que  o  Jornal  Correio  da  Paraíba
veiculou matéria jornalística nos dias 28/02/2018 (fl. 69), 29/02/2008 (fl.
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80) e 01/03/2008 (fl. 84), acerca do julgamento, pelo Tribunal de Justiça
da Paraíba, de Juízes da Comarca de Campina Grande, acusados de tráfico
de influência  e  de  agilizarem o trâmite  de sentenças  para  a  liberação
imediata  de  elevados  valores  de  verbas  indenizatórias,  segundo  o
Corregedor Geral de Justiça à época dos fatos, Desembargador Júlio Paulo
Neto.

Na referida matéria, noticiou-se que as decisões céleres
proferidas pelos Juízes investigados beneficiavam clientes dos advogados
Érico Nóbrega, Thales Farias e Leidson Farias,  que seriam denunciados
pelo Ministério Público, na esfera competente da Justiça.

A  proteção  constitucional  prevista  no  art.  5º,  X,  da
Carta Magna, garante 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”. Ademais, o próprio
Código Civil, em seu art. 186, estabelece a responsabilidade daquele que,
por ação ou omissão, causar prejuízo a outrem. 

Além  disso,  para  que  seja  configurado  o  dever  de
indenizar, decorrente de ato ilícito civil, faz-se necessário o preenchimento
de alguns requisitos: conduta ilícita, dano, nexo de causalidade e culpa
em sentido amplo.

É  sabido  ser  privilégio  da  imprensa,  até  reconhecido
pela nossa Lei maior, o poder de informar e noticiar determinados fatos. O
direito à informação não elimina as garantias individuais, porém encontra
nelas os seus limites, devendo atentar ao dever de veracidade, ao qual
são  vinculados  os  órgãos  de  imprensa,  pois  a  falsidade  dos  dados
divulgados  manipula  em vez  de  formar  a  opinião  pública.  (STJ  -  REsp
1676393/SP; Relatora: Min. Nancy Andrighi;  Terceira Turma; 07/11/2017;
DJe 13/11/2017).

Desta feita, acredito que a matéria veiculada extrapolou
os limites do poder de noticiar, informar e até criticar ao veicular que as
decisões proferidas pelos magistrados investigados, beneficiavam clientes
do apelado, citando de forma clara e inequívoca o seu nome. Ora, em
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nenhum momento restou provado a participação do apelado no esquema
de tráfico de influência que estava sendo investigado pela Corregedoria de
Justiça, mormente por ser objeto da investigação, como dito, magistrados.

Por  esta  razão,  entendo  que  o  apelado  sofreu  abalo
moral na sua honra, imagem e reputação tendo em vista que a matéria
jornalística publicada imputou ao mesmo a prática de atos de corrupção,
sem se quer  ter  havido denúncia ou o processamento da devida ação
penal.

A propósito a jurisprudência:

AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA.  DANOS  MORAIS.  MATÉRIA
JORNALÍSTICA.  EMISSÃO  DE  JUÍZO  DE  VALOR
CONDENATÓRIO.  EXERCÍCIO  REGULAR  DE
DIREITO.  NÃO  RECONHECIMENTO  NA  ORIGEM.
DEVER  DE  INDENIZAR.  REEXAME  DE  PROVAS.
SÚMULA  Nº  7/STJ.  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO.
RAZOABILIDADE.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  JUROS
MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
1.  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  caráter  absoluto,  encontrando
limites  em  outros  direitos  e  garantias
constitucionais  não  menos  essenciais  à
concretização  da  dignidade  da  pessoa
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  injuriosa  ou
difamatória  com  o  simples  propósito  de
macular a honra de terceiros.
(...)
8. Agravo interno não provido.
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(AgInt  no  REsp  1238093/RS,  Rel.  Ministro
RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA
TURMA,  julgado  em  22/08/2017,  DJe
06/09/2017)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
REPORTAGEM  JORNALÍSTICA  EM  PERIÓDICO
SEMANAL.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  DEU
PARCIAL  PROVIMENTO  AO  RECURSO  ESPECIAL
DA PARTE ORA AGRAVADA. DISCUSSÃO QUANTO
À VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC/73 SUPERADA
POR  ESTE  JULGAMENTO  COLEGIADO.
RECONHECIMENTO  DE  DANOS  À  IMAGEM  DA
PARTE ORA AGRAVADA. DEVER DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  CARACTERIZADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186 E 927 DO CC/2002 NO
V.  ACÓRDÃO  A  QUO.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta eg. Corte,
fica superada a discussão de eventual violação ao
art. 557 do CPC/73, com o julgamento colegiado
do agravo regimental interposto contra a decisão
monocrática do relator.
2. O tema relacionado a ocorrência de danos
morais à imagem de pessoas em decorrência
de matérias jornalísticas é bastante habitual
nesta eg. Corte, nas quais se contrapõem o
direito à intimidade ao direito da liberdade
de  imprensa,  valores  inerentes  ao  Estado
Democrático de Direito. A ponderação entre
princípios e valores é primordial  ao desate
desses litígios, para que sejam preservados
a  liberdade  de  imprensa  e  a  garantia  dos
cidadãos ao direito à intimidade, à honra e à
imagem.
3. Na espécie, considerando-se a ponderação de
princípios e os direitos em contraposição, deve-se
reconhecer  a  ocorrência  dos  aludidos  danos
morais e, por consequência, a violação aos arts.
186 e 927 do CC/2002, pois a higidez da imagem
da  ora  agravada,  à  época  funcionária  da
instituição  financeira  envolvida  no  evento
noticiado na matéria jornalística, foi atingida pela
reportagem,  ao  afirmar  que  a  ora  agravada
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aceitara  responsabilizar-se  pela  quebra  de  um
sigilo bancário, envolvendo fatos exaustivamente
noticiados nos meios de comunicação, e que essa
aceitação  somente  não  se  concretizou  por
circunstâncias diversas, alheias a sua vontade.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1343287/DF,  Rel.  Ministro  RAUL
ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
01/06/2017, DJe 14/06/2017)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  RECURSO
MANEJADO  SOB  A  ÉGIDE  DO  NCPC.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA.  PUBLICAÇÃO  DE  MATÉRIA  EM
JORNAL  DE  GRANDE  CIRCULAÇÃO.  PARCIAL
PROCEDÊNCIA.  INSURGÊNCIA  DO  JORNAL  DE
BRASÍLIA.  AUSÊNCIA  DOS  VÍCIOS  ELENCADOS
NO ART. 535 DO CPC/73 (ART. 1022 DO NCPC).
MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA À HONRA DO
AUTOR.  DANO  MORAL  CARACTERIZADO.
REFORMA  DO  ENTENDIMENTO.  INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA  Nº  7  DESTA  CORTE.  PLEITO  DE
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
DESNECESSIDADE.  VERBA  FIXADA  COM
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os
termos  do  Enunciado  Administrativo  nº  3
aprovado  pelo  Plenário  do  STJ  na  sessão  de
9/3/2016:  Aos  recursos  interpostos  com
fundamento  no  CPC/2015  (relativos  a  decisões
publicadas  a  partir  de  18  de  março  de  2016)
serão  exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2.  Inexistentes  as  hipóteses  do  1.022,  II,  do
NCPC  (art.  535  do  CPC/73),  não  merecem
acolhida  os  embargos  de  declaração  que  têm
nítido caráter infringente.
3.  O  Tribunal  de  origem,  após  acurada
análise  do  conjunto  fático-probatório  da
causa, concluiu que o periódico, ao publicar
matéria injuriosa contra o autor, extrapolou
os limites do animus narrandi incorrendo em
violação  à  sua  honra,  estando  assim
configurado  o  ato  ilícito  e  o  dever  de
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indenizar. A  reforma  de  tal  entendimento
encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ.
4.  A  jurisprudência  desta  Corte  firmou  o
entendimento de que a revisão de indenização por
danos morais só é possível  em recurso especial
quando  o  valor  fixado  nas  instâncias  locais  for
exorbitante  ou  ínfimo,  de  modo  a  afrontar  os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Não se mostra excessivo o valor do dano moral
fixado  em  R$  40.000,00  (quarenta  mil  reais),
sendo  desnecessária  a  intervenção  desta  Corte
para alterá-lo.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada
capaz  de  evidenciar  a  inadequação  dos
fundamentos  invocados  pela  decisão  agravada,
mantém-se  a  decisão  proferida,  por  não  haver
motivos para a sua alteração.
7. Agravo interno não provido, com aplicação de
multa.
(AgInt  no  AREsp  969.870/DF,  Rel.  Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
28/03/2017, DJe 11/04/2017)

Todavia, o apelante, alega cerceamento de defesa, no
qual  afirma  que  as  provas  são  necessárias  para  o  deslinde  da  causa,
possibilitando elucidar os fatos.

À  fl.  132,  verifica-se  informação  encaminhada  pelo
Conselho Nacional de Justiça indeferindo o pedido de informações acerca
do  processo  administrativo  disciplinar  n°.  999.2009.000262-7/001,  em
razão do sigilo decorrente do disposto na Resolução n°. 135 do próprio
CNJ.

Em  razão  disto,  o  magistrado  sentenciante  julgou
prejudicada  a  produção  de  prova  documental,  bem  como  as  demais
provas  requeridas  pelo  promovido,  com  fundamento  no  art.  130,  do
CPC/1973 (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015).

Com efeito, o art. 54, da Lei Orgânica da Magistratura
Nacional,  dispõe que o  processo e o julgamento  das  representações  e
reclamações serão sigilosos, para resguardar a dignidade do magistrado.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                              8



Processo nº. 0000816-72.2011.815.0011

Ademais, resta imperioso destacar que o magistrado é
o verdadeiro destinatário da prova, que, por sua vez, visa a formar o seu
livre convencimento, razão pela qual a ele cabe avaliar a necessidade de
produção  dos  meios  probatórios  indicados  pelas  partes,  cabendo-lhe
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do
art. 370, do CPC/2015.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA
PERICIAL.  DEFERIMENTO.  JUIZ  DESTINATÁRIO  DAS
PROVAS. LIVRE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme
o que dispõe o artigo 130 do Código de Processo
Civil  ,  cabe  a  ele  decidir  a  respeito  da
conveniência  ou  não  da  produção  da  prova,
possibilitando formar o seu convencimento para o
correto  desate  da  controvérsia.  2.  Recurso
conhecido e desprovido.
(TJ-DF - AGI: 20150020248253, Relator: SILVA LEMOS,
Data de Julgamento: 03/02/2016, 5ª Turma Cível, Data
de Publicação: Publicado no DJE : 23/02/2016 . Pág.:
262)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE
REDUÇÃO  DE  PROVENTOS  DE  APOSENTADORIA.
PERÍCIA  ATUARIAL.  DESNECESSIDADE.  JUIZ.
DESTINATÁRIO DAS PROVAS. ARTI. 130, DO CPC. Nos
termos do art. 130, do CPC, o Juiz é o destinatário
das  provas,  cabendo  a  ele  aferir  sobre  a
necessidade  ou  não  de  sua  realização  para
embasar  seu convencimento.  Nesse  sentido,  se  o
Magistrado  singular  entendeu  que,  considerando  os
documentos  juntados  pelas  partes  e  a  matéria  em
discussão,  impertinente  a  produção  da  prova  pericial
atuarial  para  embasar  seu  convencimento,  deve  ser
respeitada  tal  decisão.  NEGADO  SEGUIMENTO  AO
AGRAVO,  EM  DECISÃO  MONOCRÁTICA.  (Agravo  de
Instrumento  Nº  70068270131,  Quinta  Câmara  Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira
Gailhard, Julgado em 19/02/2016).
(TJ-RS -  AI:  70068270131  RS,  Relator:  Jorge  André
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Pereira  Gailhard,  Data  de  Julgamento:  19/02/2016,
Quinta  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:  Diário  da
Justiça do dia 25/02/2016)

APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
SERVIÇO  DE  ABASTECIMENTO  DE  ÁGUA  E  ESGOTO
SANITÁRIO.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
MATÉRIA  DE  DIREITO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA
AFASTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa ante o
julgamento antecipado da lide. - Ademais,  o juiz é o
destinatário da prova e deve decidir quais provas
são relevantes à formação de sua convicção, nos
exatos  termos  do  artigo  130,  do  Código  de
Processo Civil. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
(TJ-AM  -  APL:  20110020154  AM  2011.002015-4,
Relator:  Dr.  Airton  Luis  Corrêa  Gentil,  Data  de
Julgamento: 19/09/2011, Terceira Câmara Cível, Data
de Publicação: 23/09/2011)

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE
DIREITO.  DISPENSA  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
REJEIÇÃO  DA  PREFACIAL.  -  Cabe  ao  juiz,  na
qualidade de destinatário das provas, consoante o
art.  370  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015,
aquilatar  sobre  a  necessidade  ou  não  de  sua
produção,  visando  formar  seu  convencimento
para o correto desenlace da lide. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  ARRENDAMENTO  MERCANTIL.
LEASING. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL
E  COBRANÇA  INJUSTA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.  INEXISTÊNCIA  DA
VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES  AUTORAIS.
ACERVO  PROBATÓRIO  INSUFICIENTE.  INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA
SÚPLICA APELATÓRIA. - Nos termos do art. 373, I, do
CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo  do  seu  direito.  Assim,  se  ele  não  se
desincumbe  deste  mister,  deixando  de  instruir  o
processo com os documentos necessários, não pode o
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Juiz,  através  de  sua  imaginação,  aplicar  o  pretenso
direito  ao  caso  concreto  que  lhe  fora  submetido.  -
"Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo
do seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC/1973
e art. 373, inciso I, do CPC/2015. Acrescente-se
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00029583620068150751,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 11-
12-2017) 

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO  MOTIVADO.  ÔNUS  DA  PROVA  DA
EDILIDADE.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -  "O
magistrado é o destinatário da prova, competindo
às instâncias ordinárias exercer juízo  acerca da
suficiência das que foram produzidas, nos termos
do art. 130 do CPC". (STJ - AgRg no AREsp: 213791
SP  2012/0163427-5,  Relator:  Ministro  JOÃO  OTÁVIO
DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T3 -
TERCEIRA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
01/07/2013) "O ônus da prova é regra de juízo, isto é,
de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da
sentença,  proferir  julgamento  contrário  àquele  que
tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu."
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00008987220138150031,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 18-
10-2016)

Com  relação  a  fixação  do  “quantum”  indenizatório,
frise-se, inicialmente, que o valor fixado a título de indenização por dano
moral não pode ser ínfimo ou abusivo, mas proporcional à dúplice função
deste instituto indenizatório: reparação do dano, buscando minimizar a
dor da vítima, e punição do ofensor, para que não volte a reincidir.

Na  hipótese  dos  autos,  trata-se  de  indenização  por
dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Entendo que o “quantum” deve ser fixado, levando em
consideração o alcance da veiculação da matéria jornalística ofensiva a
honra, a imagem e a reputação do apelado, considerando as condições
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econômicas  e  sociais  do  ofendido  e  do  causador  do  ato  ilícito,  as
circunstâncias do fato, sem esquecer o caráter punitivo da verba e que a
reparação não pode servir de causa de enriquecimento injustificado.

Nesse  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  decidiu
que:

“a  indenização  deve  ser  fixada  em  termos
razoáveis,  não  se  justificando  que  a  reparação
enseje enriquecimento indevido, com manifestos
abusos  e  exageros,  devendo  o  arbitramento
operar-se com moderação, proporcionalmente ao
grau  de  culpa,  ao  porte  financeiro  das  partes,
orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de
sua experiência e bom senso, atento à realidade
da vida e às peculiaridades de cada caso.” (REsp
305566/Df;  RECURSO ESPECIAL  2001/0022237-
4. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Quarta
turma. DJ 13.08.2001)

Sendo assim, entendo que o valor devido a título de
dano moral  deve ser mantido, revelando-se proporcional  e razoável  ao
dano causado.

Com relação aos honorários advocatícios, vislumbra-se
que na sentença foi arbitrado no valor máximo, razão pela qual deixo de
majorá-los, mantendo o percentual de 20% (vinte por cento). E ainda,
quanto ao índice a ser considerado para a correção monetária, deve ser
mantido o INPC, nos termos da jurisprudência abaixo colacionada.

APELAÇÃO  CÍVEL  -  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  DE
SENTENÇA  -  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO  POR  DANO
MORAL  -  CRITÉRIOS  DE  PROPORCIONALIDADE  E
RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A
PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA
PELO  INPC,  DESDE  A  SENTENÇA  CONDENATÓRIA  -
RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO  -  DECISÃO
UNÂNIME.
(TJ-SE - AC: 2007212223 SE, Relator: DES. ROBERTO
EUGENIO DA FONSECA PORTO, Data  de Julgamento:
26/11/2007, 1ª.CÂMARA CÍVEL)
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INSCRIÇÃO  INDEVIDA.  RECLAMANTE  AFIRMA  QUE
ADQUIRIU  PRODUTOS  DA  EMPRESA  RECLAMADA,
SENDO  INCLUÍDA  NA  FATURA  PARA  PAGAMENTO  A
COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. ALEGA
QUE MESMO APÓS SOLICITAR O CANCELAMENTO DA
COBRANÇA DESSES SERVIÇOS A RECLAMADA INSERIU
SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR
A EXCLUSÃO DO NOME DA RECLAMANTE DOS ÓRGÃOS
DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA PROCEDENTE.
CONDENOU  A  RECLAMADA  AO  PAGAMENTO  DE  R$
6.000,00  A  TÍTULO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  RECLAMANTE,  EM  SEDE  RECURSAL,
PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA A
FIM  DE  MAJORAR  O  MONTANTE  INDENIZATÓRIO.  O
ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL
DEVE  SEMPRE  TER  O  CUIDADO  DE  NÃO
PROPORCIONAR, POR UM LADO, O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO DO AUTOR EM DETRIMENTO DO RÉU, NEM POR
OUTRO, A BANALIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS
DO CONSUMIDOR, QUANTO MAIS QUANDO QUALQUER
RESTRIÇÃO  CREDITÍCIA  PODE  SOMAR  PONTOS
NEGATIVOS  NO  SCORING  DO  CONSUMIDOR,
DIFICULTANDO-LHE  AINDA  MAIS  O  ACESSO  AO
CRÉDITO,  MATÉRIA  ESTA  DECIDIDA  RECENTEMENTE
PELO  STJ.  EM  FACE  DESSES  CRITÉRIOS,  LEVANDO
CONTA  AINDA  OS  PRINCÍPIOS  DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE,  MAJORO O
MONTANTE  INDENIZATÓRIO  PARA  R$  15.000,00
(QUINZE  MIL  REAIS),  ACRESCIDOS  DE  CORREÇÃO
MONETÁRIA SEGUNDO ÍNDICES DO INPC/IGPM A
PARTIR  DA  DECISÃO  CONDENATÓRIA  E  JUROS
MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO,
NOS  TERMOS  DO  ENUNCIADO  N.º  12.13,  ?A?  DAS
TRS/PR.  SENTENÇA  PARCIALMENTE  REFORMADA,
SERVINDO  A  EMENTA  COMO  VOTO.  RECURSO
CONHECIDO  E  PROVIDO.  NÃO HÁ  CONDENAÇÃO DA
RECORRENTE  AO  PAGAMENTO  DAS  CUSTAS
PROCESSUAIS  E  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS,  EM
RAZÃO  DO  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  UNÂNIME,
(TJPR  -  1ª  Turma  Recursal  -  0017702-
86.2014.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Fernando Swain
Ganem - - J. 10.03.2015)
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(TJ-PR  -  RI:  001770286201481601820  PR  0017702-
86.2014.8.16.0182/0  (Acórdão),  Relator:  Fernando
Swain  Ganem,  Data  de  Julgamento:  10/03/2015,  1ª
Turma Recursal, Data de Publicação: 19/03/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-  CONSUMIDOR  -  NEGATIVAÇÃO  INDEVIDA  -
CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO
IN RE IPSA - VALOR DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO
- JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC -
INCIDÊNCIA  A  PARTIR  DA  DATA  DA  SENTENÇA  -
RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  A  indevida
inscrição  em cadastro  de  inadimplente  gera  direito  à
indenização  por  dano  moral,  cuja  prova  decorre  da
própria negativação. Precedentes do STJ. Não merece
alteração  o  valor  da  indenização  por  danos  morais
quando o valor fixado foi condizente com a extensão do
dano  e  com  o  caráter  pedagógico  e  punitivo  da
reparação, no intuito de coibir e desestimular a prática
de condutas que resultem em dano ao consumidor.  A
correção  monetária  do  saldo  devedor  deve  se
realizar com base no INPC - Índice de Preços ao
Consumidor,  conforme  orientação  do  STJ.
Conforme  posição  atual  do  STJ,  em  caso  de
responsabilidade extracontratual, os juros moratórios e
a  correção  monetária  fluem  a  partir  da  data  da
sentença, não retroagindo à época do evento danoso.
(Ap 82560/2011, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
PRIMEIRA  CÂMARA  CÍVEL,  Julgado  em  29/11/2011,
Publicado no DJE 05/12/2011)
(TJ-MT  -  APL:  00125567020088110002  82560/2011,
Relator: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de
Julgamento:  29/11/2011,  PRIMEIRA  CÂMARA  CÍVEL,
Data de Publicação: 05/12/2011)

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do
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julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o

Excelentíssimo Senhor 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, 06 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

R e l a t o r

10

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                              15


