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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACORDÃO 
Apelação Cível – nº. 0041270-70.2013.815.2001

Apelante (01): José Edmilson Félix da Silva – Adv.: Wyktor Lucas Meira 
(OAB/PB nº 15.554)

Apelante (02): Jornal Correio da Paraíba Ltda – Adv.: Clóvis Souto 
Guimarães Júnior (OAB/PB n° 16.354)

Apelados: Os mesmos.

EMENTA: –  APELAÇÕES CÍVEIS -  AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  –
PRELIMINAR – NÃO EXERCÍCIO DO DIREITO
DE  RESPOSTA  PELO  OFENDIDO  –  ANALISE
JUNTO  COM  O  MÉRITO  -  PUBLICAÇÃO  DE
MATÉRIA  JORNALÍSTICA  -  CONTEÚDO
OFENSIVO A HONRA, IMAGEM E REPUTAÇÃO
DO APELADO – DANO MORAL CONFIGURADO
–  INDENIZAÇÃO  FIXADA  OBEDECENDO  OS
CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE  –  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA - DESPROVIMENTO DOS APELOS.

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 aos apelos.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas  por José
Edmilson Félix da Silva e pelo Jornal Correio da Paraíba Ltda, hostilizando
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a sentença, fls. 62/64, do Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca
da Capital,  que nos autos da  Ação de Obrigação de Ressarcimento por
Danos  Morais  c/c  Pedido  de  Tutela  Antecipada, julgou  parcialmente
procedente  a  demanda,  condenando  a  promovida  ao  pagamento  de
indenização  por  dano  moral,  bem  como  ao  pagamento  das  custas  e
despesas processuais e os honorários advocatícios.

 Nas razões recursais (fls. 67/72), o primeiro apelante
alega que a sentença merece ser reformada, no sentido de majorar os va-
lores indenizatórios, tendo em vista que o valor da sentença se encontra
abaixo da razoabilidade e proporcionalidade.

 Nas razões recursais (fls. 73/85), o segundo apelante
alega, preliminarmente, que em nenhum momento o autor utilizou do di-
reito de resposta, ou seja, não procurou a empresa para que fosse retifi-
cada a matéria.

Aduz que não há que se imputar responsabilidade civil
à empresa, uma vez que exerceu regulamente seu direito reconhecido,
não ultrapassando os limites impostos pela lei e que os danos sustentados
pelo autor não decorrem da publicação da notícia.

Aduz ainda que não houve a comprovação do dano mo-
ral, sendo o valor indenizatório fixado na decisão absurdamente elevado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, e que seja
o autor condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O  primeiro  apelante  não  apresentou  contrarrazões,
conforme certidão de fl. 113.

O segundo apelante apresentou contrarrazões às fls.
90/101.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição
da preliminar e prosseguimento da apelação, sem manifestação de mérito
(fls. 108/109v).
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É o relatório.

V O T O

A preliminar e as duas apelações, apreciarei de forma
conjunta. 

Extrai-se  dos  autos  que  o  autor  teve  seu  filho
assassinado, e ao noticiar o fato no dia 13 de maio de 2013, a empresa
jornalística  publicou  em  um  de  seus  jornais  denominados  “JÁ”  uma
matéria com os seguintes dizeres (fl. 19):

“No final da manhã de sábado,
…
O  pai  da  vítima  já  cumpriu  pena  por
tentativa de homicídio. A esposa acusou um
colega que trabalhava com a vítima que, há
alguns dias, tiveram um desentendimento por
causa de um pagamento.”

A  proteção  constitucional,  prevista  no  art.  5º,  X,
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. 

Dessa  forma,  para  que  se  configure  o  ato  ilícito,  é
necessário que haja o fato lesivo voluntário, causador do dano moral, ou
seja, deverá haver um nexo causal entre a ação ou omissão do agente e
dano sofrido pela vítima. 

Assim,  a conduta  é  o  elemento  primário  da
responsabilidade civil. Segundo a Professora Maria Helena Diniz, a conduta
é  “ato  humano,  comissivo  ou  omissivo,  ilícito  ou  lícito,  voluntário  e
objetivamente imputável, do próprio agente ou de terceiro, ou o fato de
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animal ou coisa inanimada, que cause dano a outrem, gerando o dever de
satisfazer os direitos do lesado” (in Curso de Direito Civil,  12ª edição,
volume 7, p. 37). 

Na  hipótese  vertente,  a  matéria  jornalística  traz
informações  de  que  o  autor,  pai  da  vítima,  teria  cumprido  pena  por
tentativa  de  homicídio,  no  entanto,  o  promovente  trouxe  aos  autos
certidões  comprovando  a  inexistência  de  condenações  criminais  (fls.
22/25). 

É  sabido  ser  privilégio  da  imprensa,  até  reconhecido
pela  nossa  Magna  Carta,  o  poder  de  informar  e  noticiar  determinados

fatos.  Desta feita, acredito que a matéria veiculada extrapolou os limites
do poder de noticiar, informar e até criticar ao veicular fato criminoso na
vida  pregressa  do  autor,  ademais,  o  jornal  se  tratava  de  meio  de
comunicação de circulação municipal.

Desta forma, entendo que o primeiro apelante  sofreu
abalo moral na sua honra, imagem e reputação ao ter seu nome maculado
a prática de ato criminoso, sem a apresentação de nenhuma prova que
reprove a sua conduta.

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
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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.
3.  A  desconstituição  das  conclusões  a  que
chegaram as instâncias ordinárias - no tocante
ao  conteúdo  ofensivo  e  antecipatório  de
injusto  juízo  de  valor  contra  a  honra  e  a
imagem  do  autor  da  demanda  e  à
responsabilidade  dos  réus  pelo  dever  de
indenizar os danos morais - ensejaria incursão
no acervo fático-probatório da causa, o que,
como consabido, não se coaduna com a via do
recurso  especial,  a  teor  do  que  dispõe  a
Súmula nº 7/STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a
incidência  da  Súmula  nº  7/STJ,  tem
reexaminado  o  montante  fixado  pelas
instâncias ordinárias a título de danos morais
apenas  quando  irrisório  ou  abusivo,
circunstâncias inexistentes no presente caso.
5.  Indenização  fixada  em  R$  50.000,00
(cinquenta  mil  reais),  compreendendo  a
divulgação descuidada da matéria jornalística
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tanto  no  noticiário  radiofônico  como  no
televisivo,  fixando-se  um  só  valor  para  as
ambas as condutas.
6.  A  atualização  monetária  da  indenização
fixada e o acréscimo decorrente da incidência
de  juros  legais  de  mora  não  servem  ao
propósito  de  demonstrar  sua  eventual
exorbitância  para  fins  de  redução  na  via
especial.
7.  Em  se  tratando  de  responsabilidade
extracontratual, os juros moratórios incidem a
partir da data do fato. Súmula nº 54/STJ.
8. Agravo interno não provido.
(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
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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 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
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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  indenizar. A  reforma  de  tal
entendimento encontra óbice na Súmula nº 7
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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)

Não há que se falar do direito de resposta, uma vez que
essa faculdade que detém o ofendido, não afasta a indenização por dano
material,  moral  ou  à  imagem,  em  consonância  com  o  art.  5°,  V  da
Constituição Federal.

 
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$ 5.000,00 (cinco mil reais).
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Diante  da  valoração  das  provas,  entendo  que  é
adequado o “quantum”  fixado, considerando-se a veiculação de matéria
jornalística ofensiva a honra, imagem e reputação do autor, uma vez que
quando  da  fixação  do  valor  indenizatório  deve  o  Magistrado,  por  seu
prudente  arbítrio,  levar  em  consideração  as  condições  econômicas  e
sociais da ofendida 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 a enriquecimento injustificado.

 
No  mesmo  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 a sentença vergastada não
deve ser reformada.

ISTO POSTO, NEGO PROVIMENTO AO PRIMEIRO E
AO  SEGUNDO  RECURSO  APELATÓRIO,  mantendo-se  a  sentença
vergastada incólume.

 É como voto.
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Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

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

02
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